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ÖNSÖZ 

On altıncı yüzyıl, Osmanlı Devleti için çok parlak bir dönemdir. Devlet, bu yüzyılda 

elde ettiği siyasî gücünü bilim, sanat ve edebiyatta da göstermiştir. On yedinci ve on 

sekizinci yüzyılda doğuda yaşanan mücadeleler, içeride yaşanan isyanlar ve batıdaki 

fetihlerde yaşanan güçlükler devletin büyüme ve gelişme hızını kesmiştir. 

On dokuzuncu yüzyıla gelindiğinde ise, geçmiş yüzyıllardaki bu olumsuzlukların 

Osmanlı Devleti’ni tam anlamıyla yıprattığını görüyoruz. Bu durum, klâsik Türk 

edebiyatı için de aynı oranda yıpratıcı olmuştur. Doğu ile batı, başka bir deyişle eski ile 

yeni arasında kalan edebiyat bir bocalama devri yaşamıştır. “Encümen-i Şuâra” adı 

altında bir araya gelen Leskofçalı Galip, Üsküdarlı Hakkı, Hersekli Ârif Hikmet, 

Yenişehirli Avni, Osman Şems, Muallim Naci gibi değerli isimler klâsik Türk 

edebiyatının son temsilcileri olmuştur.  

Bu çalışma, on dokuzuncu yüzyılda yaşamış, halkın kendisine teveccüh ettiği, dini 

ilimlerde sözü dinlenen, dönemin âlim kişileri arasında kendisine saygın bir yer edinmiş 

olan Abdürrahîm Fedâî’nin tasavvufî bir eseri olan Kasîde-i Nûniyyesi’nin okunması, 

nesre çevrilmesi ve incelenmesini içermektedir. 

Hazırlamış olduğumuz bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 

Abdürrahîm Fedâî’nin hayatı, eserleri, tasavvufî şahsiyeti ve tasavvufî şahsiyetini 

etkileyen Muhammed Nûrü’l-Arabî’nin hayatı tanıtılmış, ikinci bölümde Kasîde-i 

Nûniyye’nin incelemesi, üçüncü bölümde transkripsiyonu ve nesre çevirisi yapılmıştır.  

Bu çalışmada eksiklerimin ve hatalarımın olduğu muhakkaktır. Dileğim, bütün bunların 

ortaya konan çabayı gölgede bırakmamasıdır.  

On dokuzuncu yüzyılın Osmanlı yaşamından harmanlanmış olan bu güzel ve mütevazı 

tasavvuf eserini bana sevdiren ve karşılaştığım her zorlukta yardımcı olan, bana her 

zaman destek veren tez danışmanım Doç. Dr. Đsmail Güleç’e ve Doç. Dr. Bayram Ali 

Kaya’ya sonsuz teşekkürlerimi sunarım.   

       Mine ŞAHĐN 

6 Mayıs 2009 
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GĐRĐŞ 

On altıncı yüzyıldaki Osmanlı Devleti’nin parlaklık ve ihtişamı, on yedinci ve on 

sekizinci yüzyılda iç ve dışta yaşanan siyasi, sosyal ve kültürel alanlardaki 

yıpranmalarla yitirilmiştir. Dolayısıyla on dokuzuncu yüzyıl Osmanlı Devleti için bilim, 

sanat, edebiyat, askerî, idarî, iktisadî vb. bütün alanlarda çok zor ve yıpratıcı bir yüzyıl 

olmuştur. Bu yüzyılda Osmanlı Devleti’nde sırasıyla III. Selim (1789-1807), II. 

Mahmud (1808-1839), Abdülmecid (1839-1861), Sultan Abdülaziz (1861-1876), II. 

Abdülhamid padişah olmuştur.  

Nizâm-ı Cedîd’in (1789-1807) etkisiyle kurulan okullar ve Nizâm-ı Cedîd’le beraber 

gelen vergiler, Nizâm-ı Cedîd’e karşı yapılan Kabakçı Đsyanı (1807), güzel sanatlara 

düşkünlüğü ve iyi bir şair olmasıyla tanınan III. Selim’in tahttan indirilmesi ve 

öldürülmesi (1807), Balkanlar’daki Sırp ve Yunanlıların ayaklanmaları (1807), 1806 

yılında başlayarak altı yıl boyunca devam eden Osmanlı-Rus savaşları, hemen ardından 

başlayan Đran savaşı (1821-1823), Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması (1826), Rusların 16 

yıl aradan sonra tekrar saldırarak Edirne’yi almaları (1828-1829), Yunanlıların 

bağımsızlıklarını kazanmaları (1830), Mehmet Ali Paşa’nın Suriye ve Irak’ı işgal etmesi 

ve ardından Kütahya’ya dayanması (1833-1841), batı hayranı olan Abdülmecid’in 

Tanzimat Fermanı’nı onaylaması (1939), Rusya ile yapılan Kırım Savaşı (1853-1856), 

Kırım Savaşı nedeniyle Osmanlı Devleti’nin dışarıdan ilk defa borç alması (1854), 

Islahat Fermanı’nın ilân edilmesi (1856), Abdülaziz’in tahta geçmesi (1861), 

Osmanlıların Sırbistan ve Karadağ’dan çekilmeleri, Abdülaziz’in yurtdışından (Prusya) 

uzmanlar getirerek Mekteb-i Harbiye’yi yeniden düzenlemesi (1869), askerî kışla ve 

tersaneler yaptırması, Islahat Fermanı’nın yeniden ilânı (1875), 1876 yılında 

Abdülaziz’in intihar süsü verilerek öldürülmesi ve II. Abdülhamid’in padişah olması, 

aynı yıl Kanûn-i Esâsî’nin ilân edilmesi, isyanlar, işgaller, bağımsızlıkların ilân edilmesi 

vb. olaylar bu yüzyılda yaşanan siyasî durumu kısaca özetlemektedir (Yücer, 2003: 53-

59). 

Hızlı değişimlerin yaşandığı bu yüzyılda siyasî olduğu kadar sosyal değişiklikler de 

yaşanmıştır. Ancak bu değişiklikler Osmanlı Devleti için birçok olumsuzluğu da 

beraberinde getirmiş, devletin dağılmasına sebep olmuştur.  
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Avrupa’daki değişim ve gelişimleri takip etmek ve bunları uygulamak isteyen devlet, 

yanlış bir yöntem izleyerek asıl örnek alınması gerekli şeyleri tam olarak almamış, 

Avrupa’yı sadece taklide çalışmıştır. Bunun yanı sıra ulemâ ve tasavvuf erbâbı olan 

kişiler, III. Selim ve II. Mahmut dönemi boyunca, özellikle askerî alanda olmak üzere, 

modernleşme hareketlerinde devlete karşı gelmemiş, çoğunlukla devletin yanında yer 

almıştır (Heyd, 1993: 29-59; Yücer, 2003: 62). Sonuç olarak diyebiliriz ki bu yüzyıldaki 

tüm yaşanan değişiklikler, devletin bütün alanlarını etkilediği gibi tasavvuf hayatını da 

etkilemiştir. 

On dokuzuncu yüzyılın en önemli tasavvufî olayı 1826 yılındaki Vak‘a-yı Hayriye ile 

birlikte siyasî, sosyal ve kültürel açılardan damgasını vuran Bektaşi tekkelerinin 

kapatılmasıdır. Bektâşî vb. birçok tarikat merkezî yönetim tarafından bir tehdit unsuru 

olarak görülmeye başlayınca şeyh ve halîfelerin birçoğu ya idama çarptırılmış ya da 

sürgüne gönderilmiştir.  

Melâmet-i Nûriyye ya da Üçüncü Devre Melâmiliği de bu yüzyılda baş göstermiştir. Bu 

devre Melâmîliğinin kurucusu Seyyid Muhammed Nûrü’l-Arabî’dir. Mürşidi Hasan el-

Kuveynî’nin emriye Anadolu’ya gönderilen Muhammed Nûr, Melâmîliği Batı Anadolu, 

Rumeli ve Đstanbul’da yaymış, vahdet-i vücûd düşünce sistemiyle bu harekete hâkim 

olmuştur.  

Bu devreye kadar bir yaşama biçimi, bir üslûp, tarz ve meşrep olan Melâmîliği Vicdânî 

üç kısma ayırmaktadır (1995: 19-84):  

Melâmiyye-i Kassâriyye: Đlk Devre Melâmîleri olarak da anılan bu Melâmîlik, hicretin 

(622) üçüncü asrında Nişabur’da ortaya çıkmıştır. Kurucuları Hamdûn Kassâr, Ebû 

Hafs Haddâd ve Ebû Osman el-Hîrî’dir. Đlk devrin en büyük velîlerinden Hamdûn 

Kassâr’a nisbet edilen bu Melâmîliğe “Kassâriyye”, mensuplarına da “Kassâriyân”  

adı verilmiştir.  

Melâmiyye-i Bayrâmiyye: Orta Devre Melâmîleri olarak anılan bu Melâmîlik, hicretin 

dokuzuncu asrında Ömer Sikkînî’nin önderliğinde kurulmuştur. Bu harekete 

“Bayrâmiyye Melâmîliği”  adı verilmiştir.  
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Melâmiyye-i Nûriyye:  Son Devre Melâmîleri veya Tarîkat-ı Âliye-i Nakşibendiyye 

olarak anılmıştır. 1813 yılında Mısır’da doğan Muhammed Nûrü’l-Arabî tarafından 

kurulmuştur.  

Fedâî, Sâdık Vicdânî’nin tasnifine göre son devir Melâmîlerinin ikinci kutbudur.  
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BÖLÜM 1: ABDÜRRAHÎM FEDÂÎ’N ĐN HAYATI 

1.1. Hayatı  

Abdürrahîm Fedâî, Prizren’de dünyaya gelmiş, on dokuzuncu yüzyılda yaşamıştır. 

Dedesi Maksut Bey ve babası Ali Bey Prizren’in ileri gelen saygın ailelerinden biridir. 

Katlanova ve Doyran’da han, hamam ve arazileri olan bu aile oldukça zengindir.  

Babası Ali Bey, Fedâî’nin eğitimine oldukça önem vermiş, onu dönemin en iyi 

okullarında okutmuştur. Đlk eğitimini Üsküp’te alan Fedâî, ardından Mısır el-Ezher’de 

eğitimini tamamlamış ve Üsküp’e dönmüştür. Müderris olarak zahirî ilimler için icazet 

alan Fedâî, Üsküp Medresesi’nde müderrislik yapmaya başlamıştır. Uzun süre bu 

görevini sürdüren Fedâî, dinî ilimler konusunda dönemin sözü dinlenir âlim kişileri 

arasında yer almıştır.  

Üsküp Medresesi’nde eğitim vermeye devam ettiği sıralarda Muhammed Nûrü’l-

Arabî’nin sohbetlerini duyar ve bu sohbetlerden çok etkilenir. Sonraki dönemlerde 

Fedâî’nin Muhammed Nûr’la uzun ilim tartışmalarına girdiğini görmekteyiz. 

Muhammed Nûr’un ilimle ilgili görüşlerinden, konuya getirdiği yorumlardan oldukça 

etkilenen Fedâî, ona biat etmek istediğini açıklar. Muhammed Nûr, bu isteğini kabul 

etmesi için bir şartı olduğunu, bu şartı kabul ettiği takdirde kendisine biat edebileceğini 

dile getirir. Fedâî, şartını kabul ettiğini söyler ve şartını sorar. Muhammed Nûr’un şartı 

Fedâî’nin kalın dudaklı, kara ve çirkin kızıyla evlenmesidir. Fedâî, bu şarta en ufak bir 

tereddüt göstermez ve kararlılığını yineler. Muhammed Nûr, bu kararı ailesine nasıl 

kabul ettireceğini sorunca, Fedâî kararına ailesini karıştırmayacağını söyler. Ailesinin 

tüm karşı çıkmalarına rağmen Fedâî sözünden dönmez ve Muhammed Nûr’un kızı 

Latife Hanım’la evlenir. Ailesinden, ailesinin zenginliğinden ve şöhretinden tevhit ilmi 

uğruna fedakârlık yaptığı için Muhammed Nûr kendisine Fedâî ismini verir. Ancak 

belirtilmesi gerekir ki kâmil bir mürşitten maddî ya da manevî bir çirkinliğin zuhûr 

etmesi düşünülemez. Dolayısıyla Latife Hanım da aslında çirkin bir kadın değildir. 

Fedâî’nin Latife Hanım’la olan evliliğinden Hacı Kemal Efendi, Hakkı Efendi ve Ali 

Efendi olmak üzere üç oğlu olmuştur. Muhammed Nûr’un Latife Hanım’ın haricinde 

Şerif Efendi adında bir oğlu vardır. Oğlu ve halifesi olan Şerif Efendi’nin hiç çocuğu 
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olmadığı için Muhammed Nûr’un soyu Latife Hanım ve Abdürrahîm Fedâî ile onların 

çocuklarından devam etmiştir.  

Fedâî, tevhit ilminde zevki yüksek bir ihvân ve cezbeli bir zattır. Tevhit makâmlarını 

kısa sürede tamamlamış ve ilmindeki derinlik ilhamla günden güne artmıştır. 

Muhammed Nûr’un Melâmet-i Nûriye’yi yaymasında en önde gelen isimlerden biri 

olmuş, bu uğurda etkin görevlerde bulunmuştur. Geçmiş dönemlerdeki melâmîlerin 

merkezî yönetim tarafından bir tehdit unsuru görülüp kıyıma ve sürgüne uğratılmalarına 

rağmen, Muhammed Nûr’un gayreti ve halifelerinin yönlendirmesi ile melâmîler 

merkezî yönetim tarafından bir tehdit olarak görülmemiş, herhangi bir kıyım ve sürgüne 

uğramamışlardır. Abdürrahîm Fedâî, Ali Urfî Efendi, Đştipli Salih Rıfat Efendi, Hacı 

Süleyman Bey, Şeyh Kemal Efendi, Vehbi Efendi, Hacı Maksut Efendi, Salih Lütfü 

Efendi ve pek çok önemli melâmî, haklarında ortaya atılan asılsız iddiaların görüşülerek 

giderilmesinde ve melâmetin yeni yüzünün merkezî yönetim tarafından kabul 

görmesinde etkin rol oynamış, örnek yaşantılarıyla halk tarafından benimsenmişlerdir. 

Dolayısıyla melâmet büyük bir coğrafî alanda geniş kitlelere yayılmıştır.  

Bu zaman zarfında Fedâî’nin, Üsküp Melâmî dergâhında Muhammed Nûr’un baş 

halifesi olarak görev yaptığını görmekteyiz.  

Bursalı Mehmet Tâhir’in Osmanlı Müellifleri adlı kitabında (1333: 39) bahsettiğine 

göre Muhammed Nûr, 1884 yılında ikinci kez hacca gitmeye niyetlenmiş, damadı 

Abdürrahîm Fedâî, torunu Hacı Kemal Efendi ve ihvanıyla birlikte bu hacca 

katılmışlardır. Fedâî, hac dönüşü sırasında Muharremin birinci günü 1885 tarihinde 

vefat etmiş, Süveyş civarında Ayn-ı Musa denilen yerde defnedilmiştir. Vefatından 

sonra Üsküp Melâmi dergâhına büyük oğlu Hacı Kemal Efendi şeyh olmuştur.  

1.2. Eserleri 

Abdürrahîm Fedâî, tevhit makâmlarını çok çabuk tamamlamış, âlim bir zattır. Đlmindeki 

derinlik ilham ile artmıştır. Dolayısıyla birçok eser vücuda getirmiştir. Hem manzum 

hem de mensur olarak eser veren Fedâî, yazdığı bu eserlerle ihvânının kısa sürede 

olgunlaşmasına katkıda bulunmuştur.  

Manzum eserleri şunlardır: Dîvân, Kasîde-i Nûniyye, Kasîde-i Tâiyye, Merâtibü’l-

Vücûd, Risâle-i Vehbiyye, Şerh-i Sırr-ı Ene’l-Hak, Şerh-i Şâfiyye.  
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Bu eserlerinin içinde “Risâle-i Vehbiyye” melâmi öğretisinde yeni açılımlar ortaya 

koyması bakımından önem taşımaktadır. Eser, edebî olarak devrik cümlelerden oluştuğu 

ve kafiye bakımından başarısız olduğu için eleştirilse de fenâ makamlarından tevhid-i 

ef‘âl ve tevhid-i sıfât tariflerinin rabıtalarında yapılan yenilik nedeniyle önem 

taşımaktadır. O dönem öğretilerinde uygulanmakta olan Muhammed Nûr’un Risâle-i 

Sâliha’sındaki tevhid-i ef‘âl makâmının “Lâ Fâile Đllâ Allah”  ve tevhid-i sıfât 

makâmının “Lâ Mevsufe Đllâ Allah”  olan rabıtaları, “Lâ Fâile Đllâ Hû”  ve “Lâ Mevsufe 

Đllâ Hû”  olarak yeniliğe uğramıştır.  

Abdülbâki Gölpınarlı Melâmîlik ve Melâmîler adlı kitabında Kasîde-i Nûniyye, Kasîde-i 

Tâiyye, Merâtibü’l-Vücûd, Risâle-i Vehbiyye, Şerh-i Şâfiyye adlı eserlerini zikrederken 

(1931: 305-307), Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri adlı kitabında (1333: 39) 

bu beş eserin haricinde Şerh-i Sırr-ı Ene’l-Hak’tan da bahseder. Ancak Kasîde-i Tâiyye 

ve Şerh-i Şâfiyye içerik olarak bilinemediğinden mevcut eserlerle aynı olup olmadığı 

anlaşılamamıştır. 

Fedâî’nin mensur eserleri şunlardır: Hediyetü’l-Hac, Hakîkatü’l-Melâmiyye, Risâle-i 

Đrâde-i Cüz‘iyye, Mecmu‘â-yı Đlâhiyyât, Risâle-i Ahvâl-i Melâmiyye,  Risâle-i Rûh-i 

Kızıl alâ Esrâr-ı Mebzûl Muammâ-yı Sırr-ı Ezel, Şerh-i Beyt-i Hâfız Şirâzi, Tasavvufta 

Iyd, Tefsîr-i Sûretü’l-Kevser. 

Gölpınarlı (1931: 305-307), Hediyetü’l-Hac ve Tefsîr-i Sûretü’l-Kevser adlı eserlerinin 

haricinde diğer eserlerden hiç bahsetmemiş, Bursalı Mehmet Tahir de kitabında (1333: 

39) bu iki eserin yanı sıra Risâle-i Ahvâl-i Melâmiyye, Mecmu‘â-yı Đlâhiyyât adlı 

eserlere yer vermiştir.  

Gölpınarlı, Fedâî’nin Tefsîr-i Sûretü’l-Kevser adlı eseri hakkında bilgi verirken “ Đlim ve 

ihâtası, tasavvuftaki rusûhu tamamiyle bu tefsirde görünüyor” demiştir. Ancak bunun 

yanı sıra “Abdürrahim Efendi keşke bu risâleden başka risâle yazmasaydı; hele nazma 

hiç özenmeseydi” diyerek diğer eserleri hakkındaki düşüncelerini ifade etmiştir. Ancak 

şunu söyleyebiliriz ki; şair kimliğinden ziyâde tasavvufî kimliği ön plâna çıkmış olan 

Fedâî, birçok talebe yetiştirmiştir. Dolayısıyla kaleme aldığı eserlerdeki amacı sanat 

yapmak değil, talebelerinin olgunlaşmasına katkıda bulunmaktır.  

1.3. Tasavvufî Şahsiyeti  
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Fedâî’nin tasavvufî şahsiyetinin şekillenmesindeki büyük etkenlerden biri, 

küçüklüğünden itibaren iyi bir eğitim almış olmasıdır. Döneminin zengin ve saygın 

kişilerinden biri olan babası Ali Bey, onun iyi bir eğitim almasını sağlamıştır. Đlk 

eğitimine Üsküp’te başlayan Fedâî, daha sonra Mısır el-Ezher’de eğitimini tamamlamış, 

ardından Üsküp Medresesi’nde müderrislik yapmaya başlamıştır. Bu dönemde 

kendisine saygın bir yer edinen Fedâî, dinî ilimler konusunda sözü dinlenir, âlim 

kişilerden biri olmuştur. 

Müderrisliği sırasında Muhammed Nûrü’l-Arabî’nin sohbetlerini dinleyen Fedâî, ondan 

çok etkilenerek ona biat etmeye karar vermiştir. Dolayısıyla tasavvufî şahsiyetinin 

şekillenmesindeki diğer iki büyük etkenin Muhammed Nûrü’l-Arabî ve onun 

kuruculuğunu üstlendiği Melâmet-i Nûriyye olduğunu söyleyebiliriz. Arapça bir kelime 

olan melâmetin sözlük anlamı “kınama, ayıplama, kötüleme ve karalama”dır. 

Tasavvufî olarak melâmet, “kınayanların kınamasından çekinmeden doğru yolda 

yürümek” demektir (Uludağ, 2001: 241). Melâmiyye-i Kassâriyye’nin kurucularından 

biri olan Hamdun Kassâr’a göre melâmet, “selâmeti terk etmek”tir.  

9. yüzyılda özellikle Nişâbur’da yaygınlık kazanan ve etkileri günümüzde hâlâ sürmekte 

olan bu tasavvuf anlayışını benimseyenlere “melâmî”  ya da “melâmetî”; bu akıma da 

“melâmiyye” ya da “melâmetiyye” denmiştir (Azamat, 2004: 24-25). 

Muhammed Nûr’un baş halifesi olarak Üsküp Melâmî dergâhında görev yapan Fedâî, 

son devre Melâmîliğinin merkezî yönetim tarafından kabul görmesi için çok çaba 

sarfetmiş, Melâmet-i Nûriyye’nin geniş halk kitlelerine yayılması için etkin görevlerde 

bulunmuştur. Tevhit ilmi uğruna birçok fedakârlığa katlanması sebebiyle Muhammed 

Nûr ona Fedâî ismini vermiştir.  

Vahdet-i vücûd felsefesini hayat felsefesi hâline getiren Fedâî, tevhit makâmlarını çok 

çabuk sürede tamamlayan, cezbeli bir zattır. Đlmindeki derinlik her geçen gün ilhamla 

biraz daha artmış, bu ilhamla bir sürü eser vücûda getirmiştir. Kaleme aldığı bütün 

eserlerinde bu düşünce sistemini tasavvufî bir dil kullanarak anlatmış, böylelikle 

ihvânının kısa bir sürede olgunlaşmasına katkı sağlamıştır.  

Mürşidi Muhammed Nûr gibi, özellikle Muhyiddîn Đbnü’l-Arabî’nin etkisi altında kalan 

Fedâî’nin Bâyezîd-i Bistâmî, Fahreddîn er-Râzî, Hallâc-ı Mansûr gibi mutasavvıflardan 
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da etkilenmiş olduğu Kasîde-i Nûniyye’sinde bu isimlerden bahsetmesinden açıkça 

anlaşılır.  

1.4. Muhammed Nûrü’l-Arabî ve Fedâî Üzerindeki Etkisi 

1.4.1. Muhammed Nûrü’l-Arabî 

1813 yılında Mısır’ın “Mahalletü’l-kübrâ” adlı kasabasında dünyaya gelen Muhammed 

Nûr’un hayatı hakkındaki bilgileri halifelerinden Harîrîzâde Kemâleddin Efendi’nin 

Tibyân ü Vasâ’ili’l-hakâ’ik fî beyân-ı selâsili’t-tarâik adlı eserinden ve Bursalı Mehmet 

Tâhir’in onun hakkında yazmış olduğu menâkıbnâmesinden öğrenmekteyiz. Hz. Ali’ye 

nisbet edilen Noktatü’l-beyân adlı eseri şerh etmesinden dolayı “Noktacı Hoca” , 

Mısır’dan gelip Rumeli’ye yerleştiği için “Arap Hoca”  (Azamat, 2005: 34) ve Hz. 

Peygamber’in torunu Hz. Hüseyin soyundan geldiği için “Seyyid” lakaplarıyla tanınır. 

Muhammed Nûrü’l-Arabî, üstad ve mürşidi Hasan el-Kuveynî’nin “Artık sana bütün 

ilimlerin yolu açıldı. Anadolu’ya git” emriyle Anadolu’ya gönderilmiş, bir süre sonra da 

kendi isteğiyle Rumeli’ye geçmiştir. 1839-1870 yılları onun Rumeli Nakşîliği ve 

Melâmilik arasında bir tasavvuf sistemi kurmaya başladığı bir dönem olmuştur (Bolat, 

2003: 23).  

Muhammed Nûr, Đstanbul’a geldiğinde Melâmiyye-i Bayrâmiyye (Orta Devre 

Melâmîleri) şeyhi Abdülkadir Belhî’yi kendisine bağlamak ve Melâmîliğin tek 

temsilcisi olmak istemiştir. Ancak Belhî’nin bunu kabul etmemesi üzerine bu isteğine 

erişememiştir (Bolat, 2003: 23).  

Muhammed Nûr’un Şerif Efendi ve Latife Hanım olmak üzere iki çocuğu olmuştur. 

Halifesi ve oğlu Şerif Efendi’nin hiç çocuğu olmadığı için maddî ve manevî soyu Latife 

Hanım ve damadı Fedâî ile onların çocuklarından devam etmiştir.   

Muhammed Nûrü’l-Arabî, kaleme aldığı eserlerde üçüncü devre Melâmîliğinin 

görüşlerini ortaya koymuştur. Abdülbâki Gölpınarlı (1931: 287-290) bu eserlerin elli 

beş tane olduğunu, bunların otuz sekiz tanesinin Türkçe, on yedi tanesinin ise Arapça 

olduğunu belirtir. Muhammed Nûr’un bu eserlerinde, Melâmiyye-i Nûriyye olarak 

bilinen üçüncü devre Melâmîliğinin tasavvuf düşüncesinin özündeki vahdet-i vücûd 

anlayışı ve kendi temellendirdiği tevhit anlayışı vardır. 
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Melâmet-i Nûriyye’yi yaymak için büyük çaba harcayan Muhammed Nûr, bu gayretini 

galibiyetle sonuçlandırmış, Rumeli ve Batı Anadolu gibi geniş bir coğrafyaya yayılan 

Melâmet-i Nûriyye için Üsküp, Manastır, Prizren, Doyran, Đştip, Tikveş, Köprü, Selânik, 

Đstanbul gibi şehirlerde dergâhlar kurulmuştur.  

Melâmet-i Nûriyye’nin geniş bir coğrafî alanda ve geniş kitlelere yayılması için 

halifeleriyle birlikte gayret gösteren, birçok halife yetiştiren ve birçok talebeye hocalık 

eden Muhammed Nûr, 1888 yılında kendi evinde vefat etmiştir.   

1.4.2. Muhammed Nûrü’l-Arabî’nin Fedâî Üzerindeki Etkisi   

Üçüncü devre Melâmîliğinin kurucusu olan Muhammed Nûrü’l-Arabî, Abdürrahîm 

Fedâî’nin hem mürşidi hem de kayınpederidir. Dolayısıyla Fedâî üzerinde hem maddî 

hem de manevî etkisi büyüktür. Özellikle Muhammed Nûr’un sohbetleri sırasında ilim 

üzerine yaptığı yorumlardan oldukça etkilenen Fedâî’nin tasavvufî şahsiyetinin 

şekillenmesinde Muhammed Nûrü’l-Arabî’nin etkisi oldukça fazladır. Bu etkilerden en 

önemlileri üçüncü devre Melâmîliğinin tasavvuf düşüncesinin özündeki vahdet-i vücûd 

anlayışı ve Muhammed Nûr’un temellendirdiği tevhit anlayışıdır.  

Muhammed Nûr’a göre tevhit zevkle elde edilir ve yaşanarak bilinir. Bunun için bir 

bilinçlenme gerekmektedir. Bu bilinçlenme şeyhin sâlike telkin etmesiyle elde edilir. 

Dolayısıyla bu sülûk altı basamaktan oluşmaktadır. Bu basamakların ilk üçüne tevhit 

makâmları, yani makâmât-ı fenâ; son üç basamağa da ittihat makâmları, yani makâmât-ı 

bekâ denilir.  

Muhammed Nûr, Risâle-i Sâliha adlı eserinde bu makâmlardan şu şekilde bahsetmiştir:   

Tevhîd-i ef‘âl basamağı: Sûretlerden görünen bütün işlerin Allah’ın işi olduğunu 

bilmek ve zevk etmektir. Đnsana göre iyi ve kötü olan bütün işleri Allah’a nispet etmek 

gerekmektedir. 

Tevhid-i sıfât basamağı: Hayat, ilim, irade, kudret, duymak, görmek, konuşmak vb. 

sıfatların hepsi Allah’a aittir. Yani diri olan, bilen, kadir olan, işiten, gören, söyleyen 

Allah’tır. Salikin bu sıfatlarla vasf olunanın Allah’ın zatı olduğunu bilmesi 

gerekmektedir. Bu sıfatlar salike birer aynadır. Yani hayat ancak Allah’a mahsustur; 

eşyada görünen hayat Allah’ın hayatıdır.    
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Tevhid-i zât basamağı: Vücût Allah’ın vücûdudur. Ondan başka hiçbir şeyin bağımsız 

bir vücûdu yoktur.    

Muhammed Nûr, bu fena makâmını, 1834-1835 yılında Koçana’da müderrislik yaptığı 

sırada rüyasında bizzat Hz. Peygamber’in kendisine öğrettiğini belirtir. Yine kendisinin 

söylediğine göre, 1837’de Hz. Peygamber’in elinden hırka giymiş ve 1843 yılına kadar 

bu üç makâmı zevk etmeye çalışmıştır (DĐA, 2004: 561).  

Makâm-ı Cem‘: Bu makamda Allah, salike zahir olur ve salikin kendisi batın olur. Bu 

makâmın saliki eşyaya bakınca ilâhi sûretlere bakar. Yani Allah ve melekleri; kısacası 

ilâhi sıfatların hepsi, Allah’ın zatında batındır. Hükümlerin hepsini icra eden Allah’tır. 

Bu makama kurb-i ferâiz denir.  

Hazretü’l-Cem‘:  Hazretü’l-Cem‘ demek, Allah’ın batın, halkın yeniden zahir olması 

demektir. Yani, zatın ilminde batın olan ve ilâhi ilimde gizlenen halk, Allah’ın 

esmâsıyla yeniden zahir olur. Dolayısıyla gören, işiten, söyleyen Allah’tır. Bu makamda 

kul, Allah’ın gücünü kendinde hisseder. Kulun hayatı, kudreti, duyması, görmesi hep 

Allah’ladır. Bu makâma ulaşan kişiler herkesin bildiğini bilir, i şitir ve görür. Bu 

makama kurb-i nevâfil denir.  

Cem‘ü’l-Cem‘:  Salik bu makâmda hüve’l-evvel, hüve’l-âhir ve’l-zâhir ve’l bâtın 

âyetini bir bakışta görür. Bu âyetin anlamı “Evvel benim, âhir benim, zahir benim, batın 

benim” demektir. Kul, bu basamakta Allah’ın gücünü kendinde duyar. Çünkü Allah 

onun vücûdunda zahir olmuştur. Artık evvel de âhir de zahir de batın da kulun 

kendisidir.   

Muhammed Nûrü’l-Arabî, Hz. Peygamber’in bu bekâ makamlarını kendisine Mekke’de 

hac sırasında telkin ettiğini belirterek seyr ü sülûk anlayışının son makâmı olan 

Ahadiyyetü’l-Cem‘ makamını yine Hz. Peygamber’in rüyasında ona telkin ettiğini 

söyler (DĐA, 2004: 561). Muammed Nûr aynı eserinde şu sözleri söylemektedir: 

“Cem‘ü’l-Cem‘ makamından sonra bir makam daha vardır. Fakat o makâmı anlatmaya 

ne benim gücüm yeter, anlatacak olsam bile, ne senin anlamaya gücün yeter. Bu 

makâmı biz telkin edemeyiz. Çünkü Kurân’da “Yetimin malına da yaklaşmayınız” diye 

buyrulmaktadır. Hakiki yetim ise Hz. Peygamber’dir ve onun malı ahadiyettir. Eğer Hz. 
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Peygamber’in kendisi bizzat telkin ederse bu makâmdan zevk alınır. Aksi takdirde zevk 

alınamaz.”  

Buna göre Fedâî, Muhammed Nûr’un tevhit anlayışından bizzat etkilenmiş, kasîdesinde 

onun temellendirmiş olduğu bu tevhit anlayışına yer vermiştir.  

Fedâî’nin Kasîde-i Nûniyyesi’nden yola çıkarak Muhammed Nûr’daki vahdet-i vücût 

anlayışından da etkilendiği görülmektedir. Vahdet-i vücût tasavvufun esâsıdır. Arapça 

bir terim olarak vahdet-i vücûd “varlı ğın birliği”  demektir. Tasavvufî mânâda ise 

“Allah’tan başka varlık olmadığının idrâk ve şuûruna sahip olmak ve bilmek” demektir 

(Cebecioğlu, 2004: 683).  

Muhammed Nûrü’l-Arabî, “Vâridât Şerhi” nde insanları vahdet-i vücûtta üç mezhep 

üzerinde görür. Birinci mezhep, avâm mezhebidir ki onlara göre bu vücûd, Hakk’ın 

vücûdundan farklı bir vücûttur. Đkinci mezhep, havâs mezhebidir. Onlar da bu vücûdu 

Hakk’ın vücûdunun gölgesi olarak sayarlar. Üçüncü mezhep, doğru yol üzerinde olan 

kişilerin mezhebidir. Onlar vücûdu Hakk’ın vücûdu olarak görürler. Yine ona göre Đlâh 

ve Allah sözcükleri “kaplamak” anlamına gelir. Bütün varlıkları tanrılık vasfından 

başka kaplayıcı bir ilâh yoktur. Ona göre Allah’ı kimse tevhit edemez. Çünkü O, ezelî 

sâbıkta ve ezelî lâhikta kendi olduğu gibi bu sûretlerle görünendir. O’ndan başka O’nu 

kimse tevhit edemez. Çünkü O, ehad’dir (Gölpınarlı, 1931: 243). Muhammed Nûrü’l-

Arabî’nin bu fikirleri Fedâî’nin Kasîde-i Nûniyyesi’nin çeşitli beyitlerinde karşımıza 

çıkmaktadır:  

Ehadsin gayrı yok senden tecellî sana sen ittin 

Göründün kendine kendin çün oldun cümleye ayân (K. 2) 
 

Muhammed Nûr’a göre secde yalnız Allah’adır. O’nun vücûdundan başka vücûd yoktur. 

Dolayısıyla kendisine secde eden yine O’dur.  

Odur mirât cemâl oldur yine kendini kendinde  

Göründi hem dahi bildi o durur hem musalliyân (K. 20) 

Odur âşık dahi dilber ider kendini hem takdîs 

Musallî kendine kendi kamu elsine-i insân (K.24) 
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Yukarıda örneklerini verdiğimiz beyitlerden de anlaşılacağı gibi Fedâî, Muhammed 

Nûr’un vahdet-i vücûdla ilgili söylediklerinin tesirinde kalmıştır.  

Muhammed Nûrü’l-Arabî’nin Fedâî üzerindeki bir diğer etkisi, Muhyiddîn ibnü’l-

Arabî’dir. Muhammed Nûr’da Arabî’nin etkisi oldukça bâriz bir şekilde görülmektedir. 

Hemen her eserinde ondan örnekler veren Muhammed Nûr’un kendi isminin sonuna 

getirdiği “el-Arabî” lakabı da bu etkiyi gözler önüne sermektedir (Gölpınarlı, 1931: 

243). Fedâî de mürşidi gibi Arabî’den etkilenmiş, Kasîde-i Nûniyye’sinde ondan 

bahsetniştir.   

Bizim seyyidimiz bil sen ki şeyh-i ekber-i Hakdır 

Hemân Hak berekâtından bizi kılmaya mahrûmân 

Ki Muhyiddîn-i Arabî ki bir sırr-ı mukaddesdir 

Kulak tut cânımın cânı bu sırdır ekber-i sırrân (K. 1054-1055) 

Yukarıdaki beyitlerden de anlaşılacağı gibi Fedâî de Muhammed Nûr gibi Arabî’yi 

mukaddes bir sır ve sırların en büyüğü olarak görmekte ve eserlerinde onun ismini yâd 

etmektedir.  

Bütün bunlardan yola çıkarak, Muhammed Nûr’un damadı olması, tevhit ilmi için her 

şeyinden vazgeçerek ona biat etmesi, başta Đbnü’l-Arabî olmak üzere onun etkilendiği 

şahsiyetlerden etkilenmesi, tasavvufî görüşlerini –özellikle vahdet-i vücût anlayışını ve 

temellendirmiş olduğu tevhit anlayışını- benimseyerek bunları Kasîde-i Nûniyye’de ele 

alması Muhammed Nûr’un Fedâî’nin hayatındaki etkilerinin birer yansımasıdır, 

diyebiliriz. 
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BÖLÜM 2: KASÎDE- Đ NÛNĐYYE’N ĐN ĐNCELENMESĐ 

2.1. Şekil Özellikleri 

2.1.1. Nüshanın Tavsifi 

Yaptığımız araştırmalar sonucunda Fedâî’nin Kasîde-i Nûniyye’sinin Đstanbul 

Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı bölümünde iki nüshasını tespit ettik. Bunlar:  

1) Osman Ergin Kataloğu 395 

Đstinsah eden  : Abdurrauf b. Nizâmeddin el-Kazzânî 

Đstinsah Tarihi  : h. 1318 

Kitap Ölçüleri  : 235x170, 190x125   

Cilt   : Kahverengi sert kapaklı, ortası altın yaldız süslemeli, sırtı meşin 

   kaplı 

Varak   : 42 

Satır   : 19 

Hat   : Nesih 

Başı   : Đlāhį ėanāı dillerle idelim şükr ile ĥamdıñ 
  Ėamumuz ‘āciz olmuşuz nicedir ĥamd-ı ‘ācizān 

Sonu   : Fedā’įniñ niyāzı çoė ĥacātlara nihāyet yoė  
  Ki anlardan biri oldur ki yā ‘abdį di ey Mennān  

Siyah mürekkeple yazılmış olan bu eserin başlıkları kırmızı mürekkeple yazılmıştır. 

Rabıtaları olan nüshanın başında ve sonunda Atatürk Kitaplığı’nın resmî mührü 

basılıdır.  

2) Osman Ergin Kataloğu 527/2 

Đstinsah eden  : Belli değil 

Đstinsah Tarihi  : Tarihsiz 

Kitap Ölçüleri  : 235x150, 175x125   

Cilt   : Gri bez kaplı, karton kapaklı, soğuk şemseli 

Varak   : 41 

Satır   : 20 

Hat   : Rik‘a 

Başı   : Đlāhį ėanāı dillerle idelim şükr ile ĥamdıñ 
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  Ėamumuz ‘āciz olmuşuz nicedir ĥamd-ı ‘ācizān 
Sonu   : Fedā’įniñ niyāzı çoė ĥacātlara nihāyet yoė  

  Ki anlardan biri oldur ki yā ‘abdį di ey Mennān  

Siyah mürekkepli bu eserin başlıkları da diğer nüsha gibi kırmızı mürekkeple 

yazılmıştır. Bu eser, 212 varaklı bir eserin içinde bulunmaktadır. Kasîde 28b’de 

başlayıp, 69a’da sona erer. 212 varaklı bu eserin 1b-27b varaklarında Ali Urfî’nin 

Dîvân’ı, 28b-69a varaklarında Fedâî’nin Kasîde-i Nûniyye’si, 70a-73a varaklarında yine 

Fedâî’nin Risâle-i Vehbiyye’si, 73b-74a varaklarında Muhammed Nûrü’l-Arabî’nin 

Nutk-ı Âliyye’si, 74b-76b varaklarında Urfa şeyhlerinden Gaybî’nin Keşfü’l-Atâ 

manzûmesi, 83b-174b varaklarında Ali Urfî’nin Dîvân-ı Niyâzî şerhi, 175b-209b 

varaklarında Şeyh Sâlih Efendi’nin Dîvân’ının şerhi bulunmaktadır.  

Çalışmamızda istinsah tarihinin ve müstensihinin bilinmesi, hattının düzgün olması ve 

müstakil bir nüsha olması nedeniyle yukarıdaki iki nüshadan Osman Ergin Kataloğu 

395’te kayıtlı olan ilk nüsha seçilmiştir.  

2.1.2. Tertip Şekli  

Klâsik Türk edebiyatında kasîde, ilk beyti kendi içinde, diğer beyitleri ilk beyitle 

kafiyeli olmak üzere en az 15 beyit uzunluğunda ve aynı vezinde söylenmiş nazım 

biçimine verilen addır. Genellikle 99 beyit uzunluğunda yazılmalarına rağmen kasîdenin 

beyit sayısı konusunda kesinlik bulunmamaktadır (Saraç, 2007: 21). Örnekleri az 

olmakla birlikte beyit sayısı bu rakamın üzerinde olan kasîdelerin varlığı da 

bilinmektedir. Kasîde-i Nûniyye bunun en güzel örneklerinden biridir. Çünkü içerdiği 

1363 beyitle klâsik kasîde tanımının dışına çıkmaktadır.  

Klâsik edebiyatta kasîde, genel olarak nesîb (teşbîb) bölümüyle başlar, sırasıyla 

medhiyye, tegazzül, fahriyye bölümleri ile devam eder ve son olarak dua bölümüyle 

biter. Ancak bu sıralama M. A. Yekta Saraç’ın da belirtti ği gibi her kasîde için söz 

konusu değildir (Saraç, 2007: 23).  

Klâsik Türk edebiyatında kasîdeler işlenen konularına, rediflerine ve revi harflerine 

göre adlandırılırlar. Fedâî’nin kasîdesi revi harfinin nun (◊) olması nedeniyle Kasîde-i 

Nûniyye diye adlandırılmıştır. 
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Fedâî, Kasîde-i Nûniyye’ye “Der----Makâm-ı Niyâz Güftârest” başlığı altında Allah’a 

niyaz ederek başladıktan sonra Sebeb-i Nazm-ı În Kitâb” başlığıyla    kasîdesini yazma 

sebebini açıklamıştır.  Bu iki bölümün ardından 63 başlıkta genel olarak bazen bir âyet-i 

kerîmeden, bazen bir hadîs-i şerîften, bazen de aynı başlıkta hem âyetten hem de 

hadîsten iktibas yaparak kasidesini nazmetmiştir.   

Bu çerçevede Fedâî’nin Kasîde-i Nûniyye’si 65 başlık ve 1363 beyitten oluşmuştur.   

2.1.3. Vezin  

Kasîde-i Nûniyye Hezec bahrinin mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün kalıbıyla 

yazılmıştır. Bu kalıp hezec bahrinin şiirimizde en çok kullanılan kalıbı olmakla birlikte, 

M. A. Yekta Saraç’ın (2007: 229), Muhsin Macit’in (1996: 80) ve Haluk Đpekten’in 

(1994: 151) kitaplarında belirttikleri gibi Klâsik Türk edebiyatında en çok kullanılan 

aruz kalıpları sıralamasında ilk sıralarda yer almaktadır.   

Ünlü ile biten bir kelimeyi ünlü ile başlayan bir kelime takip ettiğinde vezin gereği iki 

ünlüden biri düşürülüp vasıl yapılır. Çoğu şairde görülen bu duruma Fedâî’nin 

kasîdesinde de n’ola, k’anın, n’eylesün gibi örneklerde rastlanmaktadır.  

Kasîde’deki vezin kusurlarının çoğu imâle ve zihaflarla ilgili kusurlardır. Hemen her 

şairde görülen bu kusurlar, Fedâî’nin kasîdesinde de bulunmaktadır.  Biz bu sıkıntıları 

gidermek ve vezin aksaklığını önlemek amacıyla “Metnin Hazırlanışında 

(Transkripsiyon, Đmlâ ve Tespitinde ) Đzlenen Yol” bölümünde belirttiğimiz üzere vezin 

gereği kısa okunması gereken yerlerde uzatma işareti kullanmadık. Fakat buna rağmen 

vezin problemlerinin tam olarak giderilmediği görülmektedir. Dolayısıyla vezin 

problemi olan beyitler “Bu beyitte vezin problemi vardır” diye belirtilerek dipnotta 

gösterilmiştir. 

Fedâî’nin beyitte vermek istediği anlamı kuvvetlendirmek, ifadeyi etkili kılmak 

amacıyla yaptığı kelime tekrarları bir yana bırakılırsa, sadece vezni tamamlamak için 

yapılan kelime ve bağlaç tekrarları gereğinden fazladır. Bu durum, metni nesre 

çevirirken zorluk oluşturmaktadır.  

Yukarıda belirttiğimiz vb. nedenlerden dolayı, Fedâî’nin vezin hâkimiyeti konusunda 

çok başarılı olduğu söylenemez.  
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2.2. Dil ve Üslûp Özellikleri  

Kasîde-i Nûniyye’nin dili işlenen konu göz önünde bulundurulduğunda sade olmakla 

birlikte tasavvufî bir üslûp kullanılmıştır. Bu durum, tasavvufî bir birikimi ve bu konuda 

hâkimiyeti olmayan kişilerin kasîdeyi anlamasını güçleştirmektedir. Kasîde nesre 

çevrildiğinde genelde sıralı cümlelerden oluşmaktadır. Bunda kasîdenin bütün cüzlerin 

tekrarlandığı bir kalıpla yani mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün kalıbıyla 

yazılmasının büyük etkisi vardır.  

Đfadeyi, benzetmeyi ya da nitelemeyi kuvvetlendirmek, anlatılan konunun etkisini 

artırmak için yapılan kelime tekrarlarının yanı sıra çoğu beyitte vezni tamamlamak 

amacıyla kelime ve bağlaçlar gereksiz yere tekrarlanmıştır. Yine aynı sebeple, bazı 

beyitlerde aynı anlama gelen farklı kelimelerin bir arada kullanıldığı görülmektedir. 

Bunun yanı sıra Allah’ın ve Peygamber’in övgüsü yapılırken ve Allah’a niyaz edilirken 

aynı beyit içinde zıt anlamlı kelimeler bir arada verilerek anlatım güçlü ve güzel 

kılınmaya çalışılmış ve bunda başarılı olunmuştur. 

Kasîdedeki beyitlerin anlamca birbirini desteklediğini ve konudan uzaklaşılmadığını 

görürüz. Beyitlerde anlatılmak istenenler, aynı doğrultuda akıp gitmektedir. Dolayısıyla 

kasîdenin başından sonuna kadar Fedâî’nin melâmîlik özelliklerini yansıtan tasavvufî 

görüşleri hâkimdir. Fedâî, bu bölümlerde ihvânına çeşitli şekillerde seslenerek bilgi ve 

öğütler verir. Ancak bu bilgi ve öğütleri tasavvufî bir üslûp içinde vermiştir. Dolayısıyla 

Fedâî, herkesin anlayacağı bir dilde değil, ihvânının ve o çerçevede yetişmiş insanların 

anlayacağı tasavvufî bir dil kullanmıştır.   

2.3. Kasîde-i Nûniyye’de Geçen Âyetler, Hadîsler ve Kelâm-ı Kibârlar  

2.3.1. Âyetler 

Abdürrahîm Fedâî, Kasîde-i Nûniyye’yi yazarken âyet, hadîs ve kelâm-ı kibârlardan çok 

yararlanmıştır. Kasîde’nin büyük çoğunluğunda Kurân âyetlerine, rastlamak 

mümkündür. Fedâî, bir âyetten bahsedeceği zaman “Kâle Allah, Kâle Allahu Teâlâ” 

ibârelerini kullanmıştır. Kasîde-i Nûniyye’de 34 sûreden 59 âyet kullanan Fedâî, bu 

sûreler içinde en çok Bakara sûresinde geçen âyetlere, ardından Âl-i Đmrân ve Necm 

sûrelerinde geçen âyetlere yer vermiştir. Bu sûreler ve âyet sayıları şu şekildedir:  
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 Sûre 
 

Âyet sayısı 

1 
 

Ahzâb 33 1 

2 
 

Âl-i Đmrân 3 4 

3 
 

A‘râf 7 2 

4 
 

Bakara 2 7 

5 
 

Burûc 85 1 

6 
 

Duhâ 93 1 

7 
 

Enâm 6 2 

8 
 

Enfâl 8 1 

9 
 

Fâtiha 1 2 

10 
 

Fecr 87 3 

11 
 

Furkan 25 2 

12 
 

Fussilet 41 1 

13 
 

Hicr 15 1 

14 
 

Đhlâs 112 2 

15 
 

Đnsân 76 1 

16 
 

Đsrâ 17 3 

17 
 

Kamer 54 1 

18 
 

Kasas 28 1 

19 
 

Leyl 92 1 

20 
 

Mülk 67 1 

21 
 

Mü’min 40 1 

22 
 

Nahl 16 1 

23 
 

Nâs 114 - 
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24 
 

Necm 53 4 

25 
 

Nûr 24 2 

26 
 

Rahmân 55 2 

27 
 

Rûm 30 1 

28 
 

Sebe 34 1 

29 
 

Şûrâ 42 1 

30 
 

Tâhâ 20 2 

31 
 

Tevbe 9 1 

32 
 

Tîn 95 3 

33 
 

Zâriyât 51 1 

34 
 

Zümer 39 1 

 

Kasîde-i Nûniyye’deki beyitlerde geçen sûre ve âyetler aşağıda gösterilmiştir. Bununla 

beraber bazı âyetler pek çok sûrede geçmektedir. Biz, bu âyetlerde tek bir künye vermek 

yerine “Bu âyet, birden fazla sûrede geçmektedir” yazmayı tercih ettik.  

Beyit Âyet Metin 
 

14, 16 
 

Birden fazla âyette 
geçmektedir. 
 

Namaz kılın.  

42 
 

Leyl 92/1 And olsun bürürken o geceye. 
 

43, 887 
 

Duhâ 93/1 Kuşluk vaktine and olsun. 
 

44, 81 
 

Necm 53/9 
 

Đki yay aralığı kadar. 
 

80, 1130 
 

Đhlâs 112/1 De ki: O Allah birdir. 
 

81, 1125 
 

Necm 53/9 Daha yakın. 
 

83, 329, 784 
 

Necm 53/62 Secde edin. 

98 
 

Birden fazla âyette 
geçmektedir. 
 

Sizi yarattı. 
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B.9, B.26 Fussilet 41/53 Biz onlara, ufuklarda ve kendi canlarında 
âyetlerimizi göstereceğiz ki onun (Kurân’ın) 
gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. 
 

B.9, 256 Şûrâ 42/11 Onun benzeri gibi bir şey yoktur. O, öyle 
işiten, öyle görendir. 
 

131 
 

Birden fazla âyette 
geçmektedir. 
 

Eğer yüz çevirirseniz.  

131 Zümer 39/38 
 

De ki: Allah bana yeter. 
 

B.9 
 

Nûr 24/37 Onlar, o kullardır ki ne ticâret ne alış-veriş 
onları Allah’ın zikrinden alıkoyar. 
 

B.10, 148, 
908, 909 
 

Rahmân  
55/26-27 
 

Yeryüzünde bulunan her şey fânidir. 
Rabb’inin yüzü bâkidir. 

185, B.13, 
232 
 

Tâhâ 20/5 O Rahmân arşa hâkim oldu. 

193, 240, 
1264 
 

Bakara 2/115 (Nereye dönerseniz) Allah’ın yüzü (zâtı) 
oradadır. 

203 Zâriyât 51/21 Nefislerinizde de; görmeyecek misiniz? 
 

B.15 Kamer 54/55 (Onlar) güçlü ve yüce Allah’ın huzurunda hak 
meclisindedirler. 
 

228 
 

Mü’min 40/16 (Bugün) mülk kimin? 

237 
 

Âl-i Đmrân 3/15 
 

(Allah) o kulları görür.  

242 Nûr 24/35 Allah bir nûrdur.  
 

273 
 

Kasas 28/88  
 

Onun yüzünden/zâtından başka (her şey yok 
olacaktır.) 
 

295 
 
 

Âl-i Đmrân 3/172 
 

Đhsân edenler için.  

B.22 Âl-i Đmrân 3/30 Allah, sizi kendisine karşı dikkatli olmanız 
hakkında uyarmaktadır. Allah, kullarını çok 
esirgeyicidir.  
 

B.23 Ahzâb 33/72 Biz emâneti göklere, yere ve dağlara sunduk; 
onu yüklenmekten kaçındılar, on(un 
sorumluluğundan) dan korktular; onu insan 
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yüklendi; (bununla beraber onun hakkını tam 
yerine getirmedi) çünkü o, çok zâlim, çok 
câhildir. 
 

332 Bakara 2/260 
 

Bil.  

332 
 

Bakara 2/30 Bilmiyorsunuz.                                               

358 
 

Tîn 95/1 O incire and olsun. 

358 
 

Tîn 95/4 (Biz insanı) en güzel biçimde (yarattık). 

359 
 

Tîn 95/6 
 

Ancak imân edenler.  
 

 
362 
 

 
Hucûrat 49/14 

 
Đnandık. 

B.26 
 
 
 

Fecr 89/27-30 (Allah, şöyle der:) “Ey huzur içinde olan nefis! 
Sen O’ndan razı, O da senden razı olarak 
Rabb’ine dön! (Đyi) kullarımın arasına gir. 
Cennetime gir.  

389 Bakara 2/117 Ol. 
 

B.27, 1041 
 
 
 

Furkan 25/  
45-46 

Rabb’inin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin 
mi? Đsteseydi onu sabit kılardı. Sonra biz 
güneşi gölgeye delil kıldık. Sonra onu 
kendimize yavaş yavaş çektik.  

B.31 Âl-i Đmrân 3/18 Allah kendisinden başka tanrı olmadığına 
şahittir. Bütün melekler ve ilim uluları da 
adâleti yerine getirerek şâhittirler. O’ndan 
başka tanrı yoktur. Güçlüdür, hikmet sahibi 
O’dur.  
 

B.35 Birden fazla âyette 
geçmektedir. 
 

Ey iman edenler! Đman ediniz.   
                                     

B.37 Sebe 34/13 Ey Davûd ailesi, şükredin! Kullarımdan 
şükredenler pek azdır. 
 

B.39 
 

Rûm 30/50 
 

Allah’ın rahmetinin eserlerine bak.  
 

B.39 Tevbe 9/6 
 

Allah’ın kelâmını işitebilmesi için ona sığınma 
hakkı tanı.   
 

634, 647,  
649 
 

Bakara 2/65 
 
 
 

Aşağılık maymunlar olun.   
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717, 718, 
720 
 

Fatiha 1/6 
 

Bize hidâyet ver.                             

724 Fâtiha 1/7 Kendisine gazap olunanlardan başkası. 
 

732 
733 
 

Fâtihâ 1/7 Doğru yolu şaşırmışlar. 

816 
 

Nâs 114 Đnsanlar. 

832 A‘râf 7/23 
 

Rabbimiz, biz (kendimize) zulmettik. 

833 A‘râf 7/16 (Öyle ise and olsun ki) beni azdırmana karşılık 
(ben de onları saptırmak için her halde Senin 
doğru yoluna oturacağım.) 
 

840 Necm 53/3 (Hevâdan) söylemiyor. 
 

841, 1096 
 

Necm 53/10 (Kuluna) vahyettiğini (vahyetti). 
 

846 
 

Hicr 15/21 Hiçbir şey yoktur ki… 

919 
 

Enâm 6/54 
 

Rabb’iniz yazdı.  

920 
 

Đsrâ 17/14 Oku (kitabını)! Bugün hesap sorucu olarak 
sana nefsin yeter.  
 

941 
 

Đsrâ 17/34 Yetimin malına da yaklaşmayın. 

985 
 

Burûc 85/20 Oysa Allah, onları arkalarından kuşatmıştır.  

990 
 

Đsrâ 17/70 (Onları karada ve denizde) taşıdık.          

991 
 

Nahl 16/68 Rabb’iniz vahyetti.  

1003 
 
1004 

Mülk 67/29 
 
Enâm 6/91 

De ki: “O, Rahmân’dır.”   
 
Allah de ve sonra da bırak (onlar boş laflarla 
oyalanıp dursunlar.) 
  

1008 Đhlâs 112/4 O’na bir küfüv (denk) de olmadı. 
 

1077 
 

Đnsân 76/1 Đnsanın üzerinden, henüz kendisinin anılan bir 
şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi? 
 

1111 
 

Bakara 2/2 O kitap (Kur'an); onda asla şüphe yoktur. 
 

1165 Birden fazla âyette Biz bulduk.  
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 geçmektedir. 
 

1263 
 

Tâhâ 20/14 
 

Ben Allah’ım. 

1264 Enfâl 8/17 (Ey Muhammed), attığın zaman sen atmadın. 
 

1355 Bakara 2/186 Kabul ederim. 
 

2.3.2. Hadîsler* 

Đslâm dininde Kurân-ı Kerîm’den sonra gelen en önemli kaynak, hadîslerdir. Fedâî’nin 

Kasîde-i Nûniyye’de âyetlerden sonra en çok hadîslere yer verdiğini görmekteyiz. 

Tasavvufî bir nitelik taşıyan bu eserde sûfiler tarafından kullanılan ve doğruluğu hadîs 

bilginlerince kabul edilmeyen “Etin etimdir”  vb. hadîslere rastlamak mümkündür. 

Fedâî, bir hadîsten bahsedeceği zaman “Kâle Resûlullah” ibâresini kullanır. Kasîde-i 

Nûniyye’de geçen hadîs sayısı 38’dir. Bu hadîsler ve anlamları şöyledir: 

Beyit Hadîs 
 

Metin 

12, 90, 435, 
851, 1264 
 

Kim beni görürse… ⇓♣ℵ σ⇑ 

23, 948, 959 
 

Etin etimdir. 
 

π? µπ? 
 

155 Hiçbir göz görmedi.  σϖ⊂ ∑♣ℵ  
 

B.15 Ölmezden evvel ölünüz. 
Đnsanlar uykudadır. Ölünce 
uyanırlar. 
Müminin takvası verâdır. 
Yarattığım yerlere ve göklere 
sığmadım ama mümin 
kulumun kalbine sığdım. 

                           ↓υ×υ⌡ ◊ ↓οΧ⋅ ↓υ×υ⇑ 
↓υΧΦ⇓↓ ↓υ×°⇑ ↓↵↓ ⇒°ϖ⇓ ℘°ρ⇔↓ 

⊆ℵυ⇔↓ ϕΦ⇔↓ σ⇑Α„↓ 
                                   ∑ΠΧ⊂ ∆ν⋅ 

ρ∈ℜ σλ⇔ ←°πℜ ∪ℵ↓ ρ∈ℜ °⇑ 
 

B.15, 222, 
1052 

Allah evliyâlarına öyle bir 
şarap hazırladı ki onlar şarabı 
içtikleri zaman sarhoş 
olurlar. Sarhoş oldukları 

ℵΠΦϕ⇑ µϖν⇑ Πρ⊂ ¬Π∅ Π∈ϕ⇑ ∏ µΗ⇔↓ 
ℵ°λℜ↓ υπη ⇒ζλ± ◊υπνλΦ ↓υΞΝ⊗ 

                                                 
* Hadîslerin tahrici yapılmamıştır. 
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zaman kendilerinden 
geçerler. Kendilerinden 
geçtikleri zaman görürler. 
Gördükleri zaman 
cisimleştirirler. 
Cisimleştirdikleri zaman öyle 
bir dilde konuşurlar ki onu 
sarhoşlar anlamaz. (Onlar) 
güçlü ve yüce Allah’ın 
huzurunda hak 
meclisindedirler. 
 

↓↵↓ ↓υΞΝ⊗ ↓υρ°⊂ ↓↵↓  ↓υρ°⊂ ↓υ±ℵ⊇ 

↓↵↓ ↓υ±ℵ⊇ ↓ℵλℜ ↓↵↓  ↓ℵλℜ ↓υ±ℵ⊗ ↓↵↓ 
←°ϖ⇔ Π⊂↓ °±↓ℵ⊗ τν⇔↓ ◊↓ 

  
 

236, B.32 
 

Muhakkak ki Allah kulunun 
lisanıyla söyler: “Allah 
kendisine hamdedeni işitir.” 
 

Ππ≡ σ„ τν⇔↓ ∉πℜ ΠΧ⊂ ◊°Τν± ⇐υϕ τν⇔↓ ◊↓ 

B.17, 241 
 

Rabb’imi tüysüz delikanlı 
sûretinde gördüm. 
 

ℵ⇑↓ ″°⊗ ∝ℵυ∅ ÷ ±ℵ Γ♣ℵ 

B.17, 243 
 

Allah güzeldir, güzeli sever. ⇐°π;↓ ∆Λ  οϖπ÷ τν⇔↓ ◊↓ 
245, 1248 
 

Kim (kendini) bilirse 
(Rabb’ini bilir.) 
 

√ℵ⊂ σ⇑ 

B.18, 253 Hasta oldum, ziyaretime 
gelmedin. Senden yemek 
istedim, beni doyurmadın… 
 

ρπ∈δ× θν∏ µΦπ∈δΦℜ↓ ⇓Π∈× θ⇔ Γ∪ℵ⇑ 

B.18 
 

Bütün vücûtlar (varlıklar) 
arasından… 
 

υ÷υ⇔↓ ο∧ σ⇑ 

B.19 Đhsan, sanki onu görüyormuş 
gibi Allah’a ibâdet etmendir. 
Sen onu görmesen de o seni 
görür. 
 

∨↓ℵ τ⇓°∏ ↓ℵ× σλ× θ⇔ ◊°∏ ↓ℵ× µ⇓°∧ τν⇔↓ΠΧ∈×
 ◊↓ ◊°Τ≡↓ 

305 Sen olmasaydın sen 
olmasaydın (âlemleri 
yaratmazdım.) 
 

∨υ⇔ ∨υ⇔ 

B.21 Ben gizli bir hazine idim. 
Bilinmeyi istedim ve 
bilinmek için halkı yarattım.  
 

ℵ⊂ κνΝ⇔↓ ΓϕνΝ∏ √ℵ⊂ ◊↓ ΓΧΧ≡°∏ °ϖη‚ ↓
ℑρ∧ Γρ∧ 

B.24 
 

Ey insan! Eşyayı senin için 
yarattım, seni de kendim için 
yarattım. 
 

ν÷ µΦϕν… µν÷⁄°ϖ⊗↓ Γϕν… ◊°Τ⇓↓
° 
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B.28 
 
 
 
 
 

Ümmetim yetmiş üç fırkaya 
ayrılacaktır. Bir grup hariç 
onların hepsi cehennemliktir. 
(Sahâbe’den) denildi ki: “Ey 
Allah’ın Resûlü! Onlar 
kim?” Dedi ki: “Onlar benim 
ve ashâbımın yolundan 
gidenlerdir.” 
 

±°Λ∅↓  τϖν⊂ °⇓↓ °⇑ ν⊂ θ〈 σΘ⇔↓ ⇐°⋅ τν⇔
↓ ⇐υℜℵ° θ〈 σ⇑ οϖ⋅ ≥Π≡↓↓ℵ°ρ⇔↓ ÷°ν∧ 

τΦ⋅ℵ∏ σϖ∈Χℜ •ζ∂Φ⇑↓ ¬ℵΦηΦℜ 

B.29 
 
 
 

Allah’ın (yüzünü sakladığı) 
yetmiş bin hicâbı (örtüsü) 
vardır.  Onları açarsa 
(bakanların) gözleri yanar. 
Allah’ın Resûl’ünün sözü 
doğrudur.  
  

τν⇔↓ ⇐υℜℵ ¬Π∅ ℵΞ± Φ⇓↓°⇑ τ÷ ∝°ϑℜ
 ¬ℵ≡ °ης∧υ⇔ ″°ϑ≡ ι⇔↓ σϖ∈Χℜ τν⇔ ◊↓ 

B.32 
 
 
 
 
 
 
 

Kul, kurb-ı nevâfille (yaptığı 
nâfilelerle) bana yaklaşır. 
Hatta ben onun işittiği 
kulağı, gördüğü gözü, 
konuştuğu dili, tuttuğu eli, 
yürüdüğü ayağı olurum. 

0τ± ς Θ⇔↓ τν÷ℵ°± ΩδΧ Θ⇔↓ Π 0
τ± θνλΦ Θ⇔↓ τ⇓°Τ⇔ 0τ±ℵΞΧ Θ⇔↓ ℵΞ± 0
τ± ∉πΤ Θ⇔↓ τ∈πℜ Γρ∧ Φ≡ο∏↓υρ⇔°± ⇔↓ 

″ℵϕΦ ΠΧ∈⇔↓ ⇐↓ℑ  

B.36 
 
 

Kim ki benim velîlerime 
düşman olursa bana ona 
savaş açmış olur. 
 

τΦ±°Λ„°± ⇓ℑℵ°± Πϕ∏ °ϖ⇔ ⇔∑°⊂ σ⇑ κ?↓ σ
⊂ ↓ℵΧ‚ 

B.37 Ben Sana ne kadar 
hamdetsem de senin kendine 
hamdettiğin gibi 
hamdedemem. 
 

µΤη⇓ ν⊂ Γϖρ∂↓ °π∧ µϖν⊂ ⁄°ρ∂Ξ≡↓  
 

B.38 Allah’ın doksan dokuz ismi 
vardır. Kim onu sayarsa 
cennete girer. 

Ερ;↓ ο… °Ξ≡↓ σ⇑ °πℜ↓ σϖ∈Τ× Ε∈Τ×τν⇔
 ◊↓ 

 
B.39 Kim ki Allâhu Teâlâ ile 

konuşmak isterse Kurân-ı 
Kerîm okusun. 
 

◊∞ ℵϕ⇔↓ ♣ℵϕϖν∏ τν⇔↓ τπνλ ◊↓↓ℵ↓ σ⇑ 
 

570 Ey Allah’ım! Onu bizim için 
kolaylaştır. 
 

◊°π≡ ℵ° ℵΤ °ρ⇔ 

607 
 

Ben dinleri tamamlayanım. ◊°↓ θπΦ⇑ σ± 
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B.51 
 

(Sözlerin en anlamlısı) 
Kurân-ı Kerîm bana verildi 
ve ben dinleri tamamlamak 
için gönderildim. 
 

◊°↓ θπΦ⇑ ΓΗ∈± θνλ⇔↓ ∉⇑↓υ÷ Γϖδ⊂↓ 
   

794 Biz (hem) öncekileriz ve 
(hem de) sonrakileriz. 

◊ℵ…↓ ◊υ⇔↓ σ^ 
 

B. 55 Allah’ın adıyla başlamayan 
her önemli iş eksiktir.  

ℵΦ±↓υ∏ τν⇔↓ θΤ± ♣ΠΧ ƒ  ⇐°± ∑↵ ℵ⇑↓ ο∧ 
 

857, 1118 Allah vardı ve O’nunla 
beraber başka hiçbir şey 
yoktu. 
 

τ∈⇑ ⊗ τν⇔↓ ◊°∧ 

858, 1118 Şu an dahi öyledir. ◊°∧°⇑ ν⊂ ◊↓ 
 

865 Benim Allah ile öyle anlarım 
olur ki… 
 

ρ∈Τ  τν⇔↓ ∉⇑ ⇔ 

954 Öncekilerin ve sonrakilerin 
ilmini bildim. 
 

σℵ…↓ σϖ⇔↓ θν⊂ Γπν⊂ 

985 Allah onların arkasındakidir. θ←↓ℵ σ⇑ τν⇔↓ 
 

1038 
 

Rabb’imi at sûretinde 
gördüm. 
 

οϖ… ∝ℵυ∅ ÷ ±ℵ Γ♣ℵ 

1158 Ben Allah’ın kelâmıyım. 
 

τν⇔↓ ⇒ζ∧ °⇓↓ 
1260 Ben senim. 

 
Γ⇓↓ °⇓↓ 

 2.3.3. Kelâm-ı Kibârlar 

Fedâî, Kasîde-i Nûniyye’de âyet ve hadîslerin yanı sıra kelâm-ı kibârlara da yer 

vermiştir. Kasîdede toplam yedi tane kelâm-ı kibâr bulunmaktadır. Bunlardan dördü Hz. 

Ali’ye nispet edilen sözden, bir tanesi ise yine Hz. Ali’nin söylediği şiirden ibârettir. 

Diğer bir tanesi Bâyezîd-i Bistâmî’ye sorulan bir soru, sonuncusu da Hz. Ömer’in 

Medine’de hutbe okurken Đran cephesinde savaşmakta olan kumandanı Sâriye’ye, “Ey 

Sâriye! Dağa çekil, dağa!” anlamındaki hitabıdır. Bu kelâm-ı kibârların anlamları ve 

Kasîde-i Nûniyye’de geçen beyit numaraları şu şekildedir:  
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Beyit Kelâm-ı Kibârlar 
 

Metin 

119 Ben Kurân’ım. 
 

◊∞ℵϕ⇔↓ °⇓↓ 
B.14 Devâ sendedir. Sen 

hissetmezsin. Devâ sendendir. 
Sen görmezsin. Sen açık bir 
kitapsın. Öyle açıklayıcı bir 
kitapsın ki harflerinle gizli 
olan şeyler açığa çıkar. 
Kendini küçük bir gezegen 
sanırsın. Ancak senin içinde en 
büyük âlem saklanmıştır. 
Senin, dışarıdan bir şeye 
ihtiyacın yok. Senin düşüncen 
ve düşündüğün şeyler 
içindedir. Đstifâde etmek için 
kitaplara bakarsın. Kitabı 
tasnif eden kişi senden 
bahseder. 
 

0ℵΧΝ°ηρΞ⇑ µρ⊂ 0 ΠϖηΦΤ× ∧∆Φλ⇔↓∏ 
ℵγρ×0 ℵλη× °⇑ µϖ∏ ∨ℵλ∏0 ≠ℵ°… σ⇑ µ⇔

 Ε÷°≡ζ∏0 ℵΧ∧↓ ƒ°∈⇔↓ ∑υδ⇓↓ µϖ∏  
0ℵϖ∅ ⇒ℵ÷ µ⇓↓ θ⊂ℑ× 0 ℵπΖ„↓ ℵγ τ∏ℵ≡
°± ∑Θ⇔↓σϖΧ„↓″°Φλ⇔↓  Γ⇓↓ 0ℵΞΧ×°⇑ µρ⇑ 

∨♥↓ 0ℵ∈ς×°⇑ 0 µϖ∏ ∨♥↓  
 

B.31 “Sabah ve akşam kavramı 
olmaksızın Allah’ın indinde 
nasıl sabahladın (bulundun)?” 
diye Bâyezid’e soruldu.  
 

⁄°Τ⇑ ≈°Χ∅ ⇓Υϖ⇔ τν⇔↓Πρ⊂ ΓΛΧ∅↓ ιϖ
∧ Πℑ°Χν⇔ οϖ⋅ 

    
B.40 Hazret-i Ali, Allah onun 

yüzünü mükerrem kılsın, şöyle 
buyurdu: “Yeryüzünde ve 
gökyüzünde olan ne varsa 
semâvî kitaplardadır. Semâvî 
kitaplarda olan ne varsa onlar 
da Kurân-ı Kerîm’dedir. 
Kurân-ı Kerîm’de olan ne 
varsa Fâtiha sûresindedir. 
Fâtiha’da olan ne varsa 
Besmele’dedir. Besmele’de 
olan ne varsa Besmele’nin 
başındaki bâ harfindedir. Bâ 
harfinde olan ne varsa bâ’nın 
altındaki noktadadır. Đşte ben o 
bâ’nın altındaki noktayım.  
 

⁄°Χ⇔↓ Γœ Φ⇔↓ Εδϕρ⇔↓ Θ〈 °⇓↓  ⁄°Χ⇔↓ Γœ 
Φ⇔↓ Εδϕρ⇔↓ ∏ ΕνπΤΧ⇔↓ ⁄°± ∏°⇑ ο∧ 0Ενπ
ΤΧ⇔↓⁄ƒ± ∏ ΕνπΤΧ⇔↓ ∏°⇑ ο∧ 0ΕνπΤΧ⇔↓ ∏ 
Εœ°η⇔↓ ∏°⇑ ο∧ 0Εœ°η⇔↓ ∏ ◊↓ℵϕ⇔↓ ∏°⇑ ο
∧  0◊∞ℵϕ⇔↓ ∏ Ε °πΤ⇔↓ ∆Φλ⇔↓ ∏°⇑ ο∧ 
 0Ε°πΤ⇔↓ ∆Φλ⇔↓∏ ⊃ℵ↓ ∝↓υπΤ⇔↓ 

∏°⇑ ο∧ 0τρ⊂ τν⇔↓ ∪ℵ τ÷ 
τν⇔↓ ⇒ℵ∧ν⊂ ⇐°⋅ 

591, 913, 
947, 1091 
 

Ben (bâ’nın altındaki) 
noktayım. 

⁄°Χ⇔↓ Γœ τδϕρ⇔↓ °⇓↓ 
 

914 
 

Đlim bir noktadır. Onu câhil 
çoğaltmıştır. 

ο〈°;↓ ℵΗ∧ Εδϕ⇓ θν∈⇔↓ 
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1287 
 

Dağa sığın. 
 

°;↓ τνΧ÷ 

2.4. Kasîde-i Nûniyye’deki Şahsiyetler  

Abdürrahîm Fedâî’nin, Kasîde-i Nûniyye’sini yazarken önemli şahıslara yer verdiğini 

görmekteyiz. Başta Hz. Muhammed (s.a.v) olmak üzere Âdem, Dâvûd, Hârûn, Đbrahim, 

Îsâ, Mûsâ, Nûh, Yâkup ve Yûsuf Peygamberlere kimi zaman sadece ismen, kimi zaman 

da Kurân’da geçen kıssalarından bahsederek yer vermiştir. Peygamberler’in haricinde 

Hz. Muhammed’in kızı Fatımatü’z-Zehrâ’dan, torunları Hasan ve Hüseyin’den, dört 

halifeden bahseden Fedâî Bâyezîd-i Bistâmî, Fahreddîn er-Râzî, Hallâc-ı Mansûr ve 

Muhyiddîn Đbnü’l-Arabî gibi büyük mutasavvıflardan bahsetmiştir. Bunun haricinde 

Aristotales, Hz. Havva, Hızır, Firavun, Nemrud, Leylâ ile Mecnûn ve Hz. Ömer’in 

kumandanlarından olan Sâriye’ye yer vererek kasîdesini zenginleştirmiştir. Yukarıda 

sözünü ettiğimiz isimlere bakınca Fedâî’nin Kasîde-i Nûniyyesi’nde ağırlıklı olarak dinî 

şahsiyetlere yer verdiğini görmekteyiz.  Aşağıda birer paragraf olarak bahsettiğimiz bu 

şahısları “Peygamberler”, “Dört halife”  “Mutasavvıflar” ve “Di ğer önemli 

şahsiyetler” olmak üzere dört ana başlık altında topladık ve alfabetik sıraya göre bir 

düzenleme yaptık.  

2.4.1. Peygamberler  

Hz. Âdem:  

Kutsal kitaplara göre ilk insan ve ilk peygamberdir. Đnsanlığın atası olması nedeniyle 

“ebü’l-beşer” unvanıyla anılmaktadır. Kurân-ı Kerîm’de Âl-i Đmrân sûresinin 33. 

âyetinde Allah’ın seçkin kıldığı kişiler arasında sayılmıştır. Allah, Âdem’i yarattığı ve 

ona ruh verdiği zaman meleklere, “Âdem’e secde edin!” diye emretmiş, bütün melekler 

bu emre uymuşlardır. Sadece Đblis kendisinin ondan üstün olduğunu söyleyerek bu emri 

yerine getirmemiş, dolayısıyla lânetlenmiştir. Đlâhi emre uymayıp yasak ağaçtan uzak 

duramayan Âdem ve eşi Havvâ cennetten kovulmuş ve dünyaya gönderilmişlerdir. 

Âdem ve eşinin işlediği bu günah, tövbe etmeleri üzerine Allah tarafından 

bağışlanmıştır. Yeryüzüne indikten bir müddet sonra Hz. Âdem (a.s)’e peygamberlik 

verilmiştir. Böylelikle o ilk insan, ilk baba ve ilk peygamber olmuştur (Bolay, 1988: 

358-363). Kasîde-i Nûniyye’de Allah’ın meleklere “Âdem’e secde edin” demesinden 
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bahsedilmiş, aynı zamanda A‘râf sûresinin “Rabbimiz biz kendimize zulmettik” 

anlamındaki 23. âyeti verilerek eşi Havvâ ile birlikte yasak ağaçtan uzak durmamalarına 

telmih yapılmıştır.  

Hz. Dâvûd:  

Đsrâiloğulları’na gönderilen peygamberdir. Câlûtû öldürmesinden sonra Dâvûd’a hem 

peygamberlik hem de hükümdarlık verildiği bildirilir. Demiri i şleyip zırh yapması, 

hükümdâr olduktan sonra kıyafet değiştirerek halkın arasına karışması, halkın 

şikâyetlerini ve isteklerini bizzat dinlemesi, sesinin çok güzel ve gür olması, Zebur’u 

çok hızlı bir şekilde okuması, ibâdete çok düşkün olması, sadece kendi el emeğini 

yemesi, dağlar ve kuşların onunla beraber Allah’ı zikretmesi onun özelliklerindendir 

(Harman, 1994: 21-24). Kasîdede kendisine ismen yer verilmiştir.  

Hz. Hârûn:   

Hz. Mûsâ’nın kardeşi ve onun yardımcısı olarak Đsrâiloğulları’na gönderilen 

peygamberdir. Kurân-ı Kerîm’de Nisâ, En‘âm, A‘râf, Meryem, Tâhâ, Enbiyâ, Furkân, 

Kasas, Saffât gibi sûrelerde kendisinden bahsedilmesine rağmen hayatıyla ilgili fazla 

bilgi bulunmamaktadır. Genel olarak Hz. Mûsâ ile birlikte anılmaktadır. Allah 

tarafından Firavun’a gitmekle görevlendirilen Hz. Mûsâ, “ağzı ve dili ağır bir kişi” 

olduğu için kardeşi Hârûn’un kendisine yardımcı olarak verilmesini, görevine onun da 

ortak edilmesini Allah’tan istemiş, bu isteği kabul edilerek ona da peygamberlik 

verilmiştir. Kurân-ı Kerîm’de Hârûn’a vahiy geldiği, hidayete erdirildiği, lütufta 

bulunulduğu, güzel konuştuğu, Mûsa ile birlikte ona da Furkan verildiği belirtilmektedir 

(Harman, 1997: 254-256). Kasîdede ise adı Hz. Mûsâ ile birlikte geçmekte ve Hz. 

Peygamber’in Hz. Ali’ye “Sen bana Hârûn’un Mûsâ’ya olduğu mesafedesin” sözüyle 

anılmaktadır.   

Hz. Đbrahim:  

Kurân-ı Kerîm’de kendisinden en çok bahsedilen peygamberlerden biri olan Hz. 

Đbrahim, peygamber olarak kavmine gönderildiğinde, babasının ve kavminin taptığı 

putlara karşı mücadele etmiş, bir tek Tanrı inancını savunmuştur. Ulü’l-azm olarak 

isimlendirilen beş büyük peygamberden biri olan Hz. Đbrahim, gök cisimlerine ve 

putlara tapmanın bir anlamı olmadığını, bunlara tapmaktan vazgeçmelerini söylemiştir. 



 29

Putları kırması ve bu yüzden putperestlerce ateşe atılması, Allah’ın emriyle ateşin 

kendisine karşı “serin” olması ve onu yakmaması Kurân’da geçmektedir (Harman, 2000: 

266-272). “Allah’ın dostu” anlamındaki “Halîlullâh” sıfatıyla anılan Hz. Đbrahim’in 

Nemrud’la olan mücadelesi, oğlu Hz. Đbrahim’i Allah için kurban etmek istemesi, ateşe 

atılması ve ateşin onu yakmaması değişik şekillerde anlatılır. Kasîde-i Nûniyye’de 

Nemrud tarafından ateşe atılması, ateşin onu yakmaması ve etrafının gül bahçesine 

dönmesi kısaca anlatılmaktadır.  

Hz. Îsâ: 

Ulü’l-azm olarak isimlendirilen beş büyük peygamberden biridir. Çoğunlukla Âl-i 

Đmrân, Mâide ve Meryem sûrelerinde olmak üzere on beş sûrede doksan üç âyette ismi 

veya bir sıfatı ile zikredilmektedir. Kurân-ı Kerîm’de “Îsâ” , “Mesîh”  ve “ Đbn Meryem” 

şeklinde adı geçen ve kendisine semâvî kitaplardan Đncil verilen peygamberdir. 

Hristiyan ve Müslüman dünyasında “Îsâ”  ve “Mesîh”  olarak adlandırılmaktadır. 

Kurân-ı Kerîm’e göre Đsrâiloğulları’na gönderilen Hz. Îsâ çarmıha gerilmemiştir. Bu 

durum Kurân’da belirtilmekle birlikte, ölüp ölmediği ve semâya kaldırılışının nasıl 

olduğu konusu Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında bir tartışma konusudur. Hz. 

Muhammed’i müjdeleyen bir peygamber olarak gösterilen Hz. Îsâ’nın Đncillerde yer 

alan çok sayıda mucizesi vardır. Dünyaya gelişi, su üzerinde yürümesi, gelecekten haber 

vermesi, insanların kalplerinden geçenleri bilmesi, hastaları iyileştirmesi, ölüleri 

diriltmesi, göğe yükselmesi, az yiyecekle çok kişiyi doyurması bunlardan bazılarıdır 

(Harman, 2000: 465-472). Kasîdede ölülere hayat vermesi mucizesinden 

bahsedilmektedir.  

Hz. Muhammed:  

Son peygamber olarak kâinatı şereflendiren Hz. Peygamber’in en çok bilinen adı 

“övgüye değer bütün güzellikleri ve iyilikleri kendinde toplayan kişi” anlamına gelen 

Muhammed’dir. Kurân’daki 47. sûrenin adı “Muhammed” olup bu sûrede kendisinden 

bahsedilmektedir. Hz. Peygamber’in en çok kullanılan ikinci ismi “hamd” kökünden 

türemiş olan ve “Allah’ı herkesten daha iyi ve daha çok öven; herkesten daha çok 

övülen” anlamına gelen “Ahmed”dir. Bu iki ismin haricinde birçok ismi olan Hz. 

Peygamber’in yaygın adlarından biri de “seçilmiş” anlamına gelen “Mustafâ” dır. 

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamber semâvî kitaplarda müjdelenmiştir. 
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Kurân-ı Kerîm’de ise dünya ve âhirette sadece Hz. Peygamber’e ve onun ümmetine bazı 

meziyetlerin verileceği belirtilmiştir. Bu durum Resûlullah’ın diğer peygamberlerden ve 

meleklerden üstün olduğunu göstermektedir. Son peygamber olarak gönderilmesi, bütün 

dinlerin onunla tamamlanması, Allah’ın sadece onun adıyla yemin etmesi, hiçbir zaman 

değişmeyecek olan Kurân-ı Kerîm’in ona verilmesi, ümmetinin sadece onunla şefaat 

edecek olması Kurân’da çeşitli sûre ve âyetlerde belirtilmektedir (Kandemir, 2005: 423-

428). Kasîdenin büyük çoğunluğunda kendisinden bahsedilmiş, övgüler yapılmıştır.  

Hz. Mûsa:  

Firavun’un Đsrâiloğulları’nı baskı altında tuttuğu, onlara zulüm yaptığı, erkek 

çocuklarını öldürdüğü bir zamanda dünyaya gelen Hz. Mûsâ,  Đsrâiloğulları’nı 

Firavun’un zulmünden kurtararak, esâret hayatına son vermiş bir peygamberdir. 

Kendisine semâvî kitaplardan Tevrat verilmiştir. Ulü’l-azm olarak isimlendirilen beş 

büyük peygamberden biri de Mûsâ’dır. Kurân’da Hz. Mûsâ hakkındaki bilgiler 

Tevrat’la benzerlik gösterir. Kurân’da onun dünyaya gelişi, Firavun’un sarayına girişi, 

Medyen’e gidişi, peygamber olması, Đsrâiloğulları’nı kurtarmak için gönderilişi, 

Firavun’la olan mücadelesi, Sînâ’da ilâhi emirler alışı, Đsrâiloğulları’na rehberlik edişi 

anlatılmaktadır (Harman, 2006: 207-212). Kasîdede adı hem kardeşi Hz. Hârûn’la hem 

Hızır’la hem de Firavun’la birlikte anılmaktadır. Hızır’la olan yolculuğunda ilâhî ilme 

kavuşmak istemesinden, bu yolculuk sırasında Hızır’ın bir çocuğu öldürmesinden, 

yıkılmak üzere olan bir duvarı düzeltmesinden ve asasıyla Firavun’un toplamış olduğu 

sihirbazları alt etmesinden bahsedilmektedir.  

Hz. Nûh:  

Ulü’l-azm olarak isimlendirilen beş büyük peygamberden biridir. Kurân-ı Kerîm’de pek 

çok sûrede hakkında bilgi verilmekle birlikte Kurân’ın 71. sûresi onun adını taşır. 

Kavmini putperestlikten uzaklaştırıp tevhid inancına döndürmek amacıyla gönderilen 

Hz. Nûh, kavmi tarafından taşlanmakla tehdit edilmiş ve kendisine “mecnûn” diyerek 

onu yalancılıkla suçlamışlardır. Kendisine inanmayan kavmi Allah tarafından tûfanla 

cezalandırılarak helâk edilmiştir. Dolayısıyla bu tûfan olayı, ona nisbetle “Nûh tûfanı” 

diye anılmaktadır (Harman, 2007: 224-226). Kasîdede bu tufan olayından kısaca 

bahsedilmektedir.  
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Hz. Yakûb ve Hz. Yûsuf:  

Hz. Yakûb, Đshak Peygamber’in oğludur. Filistin’de Ken’an bölgesine peygamber 

olarak gönderilen Hz. Yakûb’un on iki tane erkek çocuğu olmuştur. Bu on iki erkeğin 

isimleri sırasıyla Yahuda, Rubin, Şemun, Lavi, Yeşşuha, Zebulun, Zevena, Teftuna, 

Kevza, Uşir, Yûsuf, Bünyamin’dir. Hz. Yakûb’un lakabı “ Đsrail”  olduğundan 

oğullarına Đsrâiloğulları anlamına gelen “Benî Đsrâil”  denilmiştir. Kurân-ı Kerîm’de Hz. 

Yakûb ve Hz. Yûsuf hakkında bilgi verilmekle beraber Kurân’daki 12. sûre Hz. 

Yûsuf’un adını taşımaktadır. Hz. Yûsuf’un gördüğü rüya, rüyasını babasına anlatması, 

kardeşlerinin onu kıskanması, Yûsuf’un kuyuya atılması, Mısır’da köle olarak satılması, 

Züleyha’nın ona âşık olması, Züleyha’yı kınayan kadınların Yûsuf’u görünce ellerini 

kesmesi, zindana atılması, rüyâları tabir etmesi, Mısır sultanının gördüğü rüyayı 

yorumlaması, bu sırada suçsuzluğunun ortaya çıkması, Mısır’a vezir olması, 

ağabeylerinin Hz. Yûsuf’un huzuruna gelmesi ve onu tanımamaları, Hz. Yûsuf’un 

Bünyamin’i Mısır’da alıkoyması, Yûsuf’un Hz. Yakûb’a gömleğini göndermesi, Hz. 

Yakûb’un gözlerinin açılması ve Yûsuf’a kavuşması gibi hayatıyla ilgili olaylar çeşitli 

kaynaklarda tahkiye edilmiştir (Dikmen, 2005: 247-303). Kasîde-i Nûniyye’de de Hz. 

Yakûb’un Hz. Yûsuf’un gönderdiği gömleği gözlerine sürmesinden ve yeniden 

görmeye başlamasından bahsedilmiştir.  

2.4.2. Dört Halife  

Ebû Bekir Sıddîk (Halifeliği: 632-634): 

Peygamber’in: “Sen Allah’ın cehennemden azât ettiği kimsesin” şeklindeki iltifatına 

nâil olan Ebû Bekir ilk Müslüman olan kişilerden ve Hulefâ-yi Râşidîn’in birincisidir. 

Resûlullah’ın halefi olması sebebiyle ashap tarafından kendisine verilen “halife”  

unvanına karşı çıkmamış, ancak “halifetullah”  unvanını uygun görmemiştir. Servetini 

Allah yolunda harcadığı için “Zü’l-hilâl” , şefkatli ve merhametli olduğu için “Evvâh”  

“güzel, soylu, azât edilmiş” anlamlarına gelen “Atîk”   lakaplarına sahiptir. Fakat onun 

en meşhur lakabı “çok samimi, çok sadık” anlamına gelen “Sıddîk”  tir. Hz. Ebû Bekir, 

Resûlullah’a en yakın kişi olmuştur. Kızı Âişe ile Hz. Peygamber’in evlenmesi onların 

yakınlığını daha da artırmıştır. Hz. Peygamber’in vefâtından sonra şaşkınlık içinde 

bulunan ve onun vefatına inanmak istemeyen sahâbîleri ikna edici meşhur konuşmasını 
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yapmıştır. Đlk halife olarak seçilen Hz. Ebû Bekir, 634 senesinde vefat etmiştir (Fayda, 

1994: 101-108). Kasîdede kendisine ismen yer verilmiştir. 

Ömer b. Hattâb (Halifeliği: 634-644): 

Đslâmiyet’in ilk çıkışında puta tapmaktan vazgeçmeyen Hz. Ömer, önceleri Hz. 

Muhammed’e ve Müslümanlara karşı düşmanlık yapmış, bununla birlikte Đslâmiyet’in 

altıncı yılında Müslüman olmuştur. Hz. Ebû Bekir’in vefat ettiği gün Mescid-i 

Nebevî’de biat alarak ikinci Hulefâ-yi Râşidîn olan Hz. Ömer, Ebû Bekir’in hilâfeti 

döneminde ona müşâvirlik ve kadılık yapmıştır. Kaynaklarda uzun boylu, gür sesli ve 

heybetli bir kişi olduğu belirtilen Hz. Ömer’in en meşhur lakabı “Hak ile bâtılı ayıran” 

anlamındaki “Fârûk” tur. Sert mizacıyla bilinen Hz. Ömer, hilâfeti sırasında çok büyük 

hassasiyet ve titizlik göstermiştir. Bütün emir ve yasakları önce kendisinin uygulaması, 

halka verdiği emirleri aile bireylerine de söyleyerek bunlara uymalarını istemesi buna 

birer örnektir. Kaynaklarda, Medine’de hutbe okurken Đran cephesinde savaşmakta olan 

kumandanı Sâriye’ye, “Ey Sâriye! Dağa çekil, dağa!” diye söylediği ve bu hitabı 

Sâriye’nin duyarak emri yerine getirdiği, böylelikle ordusunu mağlup olmaktan 

kurtardığı belirtilmektedir (Fayda, 2007: 44-51). Kasîdede bu hitaptan ve Hz. Ömer’in 

Sâriye’yi düşmanına karşı ikaz etmesinden bahsedilmektedir. 

Osmân b. Affân (Halifeliği: 644-656): 

Babası Kureyş’in en zengin tüccarlarından biri olan Osmân, Hz. Peygamber’e inanan ilk 

on müslümandan biridir ve Hulefâ-yi Râşidîn’in üçüncüsüdür. Müslüman olmadan önce 

Mekke’nin zengin tüccarlarından biri olması nedeniyle Đslamiyet’i tercih etmesi 

Kureyşli’ler arasında büyük bir yankı uyandırmıştır. Hz. Peygamber’in kızı Rukiye ile 

evlenmiştir. Resûlullah’ın vahiy kâtiplerinden biri olan Hz. Osmân, Ebû Bekir 

zamanında da kâtiplik yapmış, daha sonra Hz. Ömer’in danışmanları arasında yer 

almıştır. Hz. Osmân, kendisini halifelikten indirmek isteyen ve bu yüzden fitne çıkartan 

âsiler tarafından evinde Kurân okurken şehit edilmiştir (Yiğit, 2007: 438-442). 

Kasîdede bu şehit edilmesi olayından bahsedilmiştir. 

Ali b. Ebû Tâlib (Halifeli ği: 656-661): 

Hz. Peygamber’in damadı ve Hulefâ-yi Râşidîn’in dördüncüsüdür. Babası Resûlullah’ın 

amcası Ebû Tâlib’tir. Beş yaşından itibaren Hz. Peygamber’in himâyesinde yetişen Hz. 
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Ali, ilk Müslüman olan kişilerdendir. Başta Bedir, Uhud, Hendek ve Hayber olmak 

üzere hemen hemen bütün savaşlara katılmış, bu savaşlarda Hz. Peygamber’in 

sancaktarlığını yapmıştır. Hukuk bilgisi ve hüküm vermedeki başarısı nedeniyle 

kendinden önceki halifelerin hepsi önemli meselelerde onun fikrini almışlardır. Hz. 

Peygamber’in vahiy kâtipliğini yapan Hz. Ali, çocukluğunda putlara tapmadığı için 

sonraki dönemlerde “Keremullahu veche” dua cümlesiyle anılmıştır. Kurân ve sünneti 

en iyi bilen kişilerden biri olmuştur. Müslümanlar arasında ilim, takvâ, ihlâs, samimiyet, 

fedakârlık, şefkat, kahramanlık gibi yüksek vasıflar taşımıştır (Fığlalı, 1989: 371-374). 

Hz. Ali’nin “ şîr-i Yezdân, şîr-i Hüdâ”, “Haydar-ı Kerrâr”, “ Şâh-ı velâyet”, “Hazret-i 

Muhtâr”, “Aliyyü’l Murtazâ”, gibi birçok lakabı vardır. Bu lakaplarla kasîdenin birçok 

beytinde kendisinden bahsedilmektedir.   

2.4.3. Mutasavvıflar  

Bâyezîd-i Bistâmî:  

Bâyezîd-i Bistâmî tasavvufun doğuş devrinde yaşamış önemli bir kişidir. Tasavvuf 

tarihinde sekr, fenâ, melâmet, tevhid, mârifet, muhabbet, mi’rac ve îsâr gibi konulardaki 

sözleri ve şathiyeleriyle tanınan Bâyezîd, Đran’ın Bistâm kasabasında doğmuştur. 

Coşkulu davranışları, sözleri ve samimi hâliyle çevresindekileri derinden etkilemiştir. 

Allah’a karşı duyduğu sevgi ve özlemin sürekli ve şiddetli tesiri altında bulunan 

Bâyezîd’i takip edenlere Tayfûrî, tuttuğu yola da Tayfûriyye veya Bistâmiyye adı 

verilmiştir. Fakat Tayfûriyye bir tarikat değil, bir tasavvuf cereyanıdır. Bâyezîd, 

tasavvufî görüşlerini Farsça olarak ifade eden ilk sûfilerden biridir. Daha sonra bu 

görüşleri Arapça’ya tercüme edilmiştir. Kabri süs ve gösterişten uzak bir şekilde 

Bistâm’da bulunmaktadır (Uludağ, 1992: 238-241). Kasîdede kendisine sorulan “Sabah 

ve akşam kavramı olmaksızın Allah indinde nasıl sabahladın (bulundun)?” sorusuna 

“Allah’ın indinde zaman yoktur” diye cevap vermesinden bahsedilmektedir. 

Fahreddin er-Râzî: 

Üstün zekâsı, güçlü hafızası, etkili hitâbetiyle ve 12. yüzyılın en büyük düşünürlerinden 

biri olarak tanınan Fahreddin er-Râzî tefsir, kelâm, felsefe, mantık, astronomi, tıp, 

matematik gibi ilimleri öğrenmiş, bu alanlarda birçok eser vermiş bir âlimdir. “Allâme” 
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unvanıyla anılan Râzî’nin görüşleri bıraktığı eserleri ve yetiştirdiği talebelerinin 

vasıtasıyla günümüze kadar gelmiştir (Yavuz, 1995: 89-95). 

Hallâc-ı Mansûr: 

Tasavvuf tarihi bakımından çok önemli bir yere sahip, büyük mutasavvıflardan biri olan 

Hallâc-ı Mansûr, 858 yılında Đran’ın Fars eyaletindeki Tûr’da doğmuştur. Kimi 

kaynaklara göre babasının mesleğinden dolayı “Hallâc”  diye tanınmış, kimi 

kaynaklarda ise oğlu Hamd’ın anlattığına göre insanların gönüllerindeki sırları pamuk 

gibi altüst etmesinden dolayı “Hallâc-ı Esrâr”  unvanını almıştır. Başka bir rivâyete 

göre bir hallâcın dükkânındayken dükkân sahibini bir yere göndermiştir. Dükkân sahibi 

döndüğünde yapacağı işin aksadığından şikâyet edince Mansûr bütün pamukları atıp 

altüst etmiş,  bunu gören dükkân sahibi onun kerâmetli olduğuna inanmış ve daha sonra 

Hallâc diye anılmıştır. Onun tevhid ve fenâ görüşünü ifade eden “Enel Hak”  sözü 

Hallâc hakkında sürülen iddiaların en önemlisi ve en yaygınıdır. Ancak onun asılarak 

idam edilmesinin sebebi bu söz değildir. Onun büyük bir üne sahip olması, çevresinde 

yüzlerce mürid toplaması, devlet adamları ve kumandanlar arasında taraftar bulması, 

kölelerin isyanına sıcak bakması devlet tarafından bir tehdit unsuru olarak görülmüş, 

siyasî baskılar ve entrikalar sonucunda idam fetvası çıkmıştır (Uludağ, 1997: 377-381). 

“Enel Hak”  sözünü söylemesi nedeniyle asılması olayına telmih yapılmıştır. 

Muhyiddîn Đbnü’l-Arabî:  

On iki ve onüçüncü yüzyıllarda Endülüs ve Şam’da yaşamış büyük sûfidir. Đsmi 

Ebûbekir Muhammed bin Ali olup künyesi Ebû Abdullah’tır. “ Đbn Arabî” ve “Şeyh 

Ekber” diye meşhur olmuştur. Ailesi cömertliğiyle meşhur Benî Tay kabilesine mensup, 

soylu bir Arap kabilesindendir. 1165 tarihinde Endülüs’ün Mürsiye kasabasında 

dünyaya gelen Arabî, Mâlikî kadısı ve kelâm âlimi Ebû Bekir Đbnü’l-Arabî’den ayırt 

edilebilmesi için bazı kaynaklarda Đbn Arabî şeklinde de yazılmıştır. Fakat birçok yerde 

adını Muhammed Đbnü’l-Arabî olarak kaydettiği için bu şeklin tercih edilmesi daha 

doğrudur. Zekâsı çok keskin, hafızası çok kuvvetli olan Đbnü’l-Arabî, eserlerinde ailesi, 

yakınları, hocaları, yaşadığı yerler ve tanımış olduğu şahsiyetler hakkında bilgiler 

vermekte olup hakkında bilinenler geniş ölçüde bunlara dayanmaktadır (Kaya, 1999: 

493). Tefsir, hadis, fıkıh ve kıraat gibi ilimlerde söz sahibidir. Birçok önemli şahsiyetin 
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yetişmesini sağlayarak Anadolu’da tasavvufî hayatın gelişmesine büyük katkıda 

bulunmuştur. 1240’ta Şam’da vefat etmiştir.  

2.4.4. Diğer Önemli Şahsiyetler  

Aristotales: 

Đslâm felsefesi üzerinde çok önemli etkileri olan bir Yunan filozofudur. Keskin zekâsı, 

tecrübeci ve eleştirici karakteriyle çağının bütün ilimlerini sistematize etmiştir. 

Felsefenin bütün disiplinleriyle ilgilenen Aristo, Eskiçağ Yunan ilmi ve felsefesini en 

yüksek seviyeye ulaştırmıştır. Mantık, tabiat ilimleri, metafizik, ahlâk, siyaset üzerine 

yazdığı eserleri Arapçaya çevrilen Aristo, Đslâm dünyasını önemli derecede etkilemiştir. 

Dolayısıyla Đslâm dünyasının en çok üzerinde durduğu filozof olmuştur. Đslâm 

filozofları içinde terminolojik, metodik ve problematik açıdan Aristo’yu takip edenlere 

Meşşâiyyûn ve temsil ettikleri okula da Meşşâî okulu denmiştir (Kaya, 1991: 375-378). 

Kasîdede büyük bir filozof olmasına telmih yapılmıştır. 

Fâtıma b. Muhammed ez-Zehrâ:  

Hz. Peygamber’in neslini devam ettiren kızıdır. Peygamber’in en sevdiği kızı olması 

nedeniyle Resûl-i Ekrem’in hayatında önemli bir yeri vardır (Uzun, 1995: 223-224). 

“Beyaz, parlak ve aydınlık yüzlü kadın” anlamına gelen “Zehrâ” , “iffetli ve namuslu 

kadın” anlamına gelen “Betûl”  lakaplarıyla anıldığı görülmektedir. Hz. Ali ile olan 

evliliğinden 625 yılında ilk çocuğu Hasan ve 626 yılında Hüseyin dünyaya gelmiştir. 

Sonraki yıllarda ise küçük yaşlarda ölen Muhassin, Ümmü Külsûm ve Zeynep adlı 

çocukları olmuştur. Resûlullâh’ın hastalığı sırasında çok üzülen, sonunda Hz. 

Peygamber’in onu yanına çağırtıp kendisine ilk kavuşacak olan yakını olduğunu 

söyleyince sevinen Hz. Fâtıma, Resûlullah’ın ölümünden beş buçuk ay sonra, 632 

yılında vefat etmiştir (Kandemir, 1995: 219-223). Kasîdede kendisine ismen yer 

verilmiştir. 

Firavun: 

Kurân-ı Kerîm’de 74 yerde yer alan firavun kelimesi Hz. Mûsâ döneminde yaşamış olan 

Mısır kralını ifade eder. Hz. Mûsâ ve ona inananlara düşmanlık yapan Firavun, 

kendisini ilâh olarak göstermiş, büyüklük taslamış, halkını baskı ve zulümle ezmiş, 



 36

hakîkatlare sırt çevirmiş birisi olarak tasvir edilir. Kendi himayesi altında büyüyen ve 

Allah’ın elçisi olan Mûsâ’ya inanmaması nedeniyle Firavun ve ailesi yıllarca tûfan, 

çekirge, haşerât ve kurbağa gibi çeşitli felâketlere uğramışlardır. Bazı hadîslerde karısı 

Asiye’nin üstün ve namuslu bir kadın olduğu belirtilmiştir. Kurân’daki Yûnus sûresinde, 

Firavun’un boğulmak üzereyken imân ettiği, ancak imânının kabul edilmediği, 

cesedinin daha sonra gelenlere ibret olması için saklandığı belirtilmiştir (Harman, 1996: 

118-121). Kasîde-i Nûniyye’de ise kötülüğünden ve Hz. Mûsâ’ya karşı bütün 

sihirbazları toplamasından bahsedilmiştir. 

Hasan: 

Hz. Peygamber’in torunu, Hz. Fâtıma ile Hz. Ali’nin büyük oğludur. 625 yılında 

Medine’de doğan Hz. Hasan, kardeşi Hüseyin gibi ilk halife döneminde ortaya çıkan 

önemli olaylarda fiilen yer almamıştır. Hz. Osmân’ın hilâfeti sırasında babası Hz. Ali 

tarafından kardeşiyle birlikte isyancılara karşı Hz. Osmân’ı korumak ve evine su 

taşımakla görevlendirilmiştir. “Müctebâ”, “takî”, “zekî” ve “sıbt” lakaplarıyla 

tanınmıştır. Sakin, cömert ve vakarlı olan Hz. Hasan, siyasetten uzak duran, müslüman 

kanı dökülmesini istemeyen, bu yüzden hilâfetten ferâgat etmiş bir kişidir. Ancak 

babasının şehit olmasının ardından hilâfeti Muâviye b. Ebû Süfyân’a devretmesine 

kadar hilâfet ona verilmiştir. Kaynaklar, Hz. Peygamber’in Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’e 

karşı sevgi dolu ve merhametli olduğunu, isteklerini her zaman yerine getirdiğini, 

onlarla oyun oynadığını, sırtına bindirip gezdirdiğini, secdedeyken sırtına bindiklerinde 

onlar ininceye kadar kalkmadığını, onlara karşı düşkün olduğunu belirtir (Fığlalı, 1997: 

282-285). Kasîdede kendisine ismen yer verilmiştir.  

Havvâ: 

Yaratılan ilk kadın ve Hz. Âdem’in eşidir. Kurân’da yer almamasına rağmen, hadîslerde 

yaratılmasına ve Hz. Âdem’in cennetten çıkarılmasındaki rolüne dair bilgiler yer 

almaktadır. Kurân dışındaki Đslâmî kaynaklara göre Hz. Âdem ile yasak meyveyi 

yiyerek Allah’ın emrine karşı gelmişler, cennetten çıkarılarak cezalandırılmışlardır. 

Cennetten çıkarıldıktan sonra Cidde’ye inen Hz. Havvâ, Arafat’ta Hz. Âdem ile tekrar 

buluşmuş, yirmi batında kırk çocuk dünyaya getirmiştir. Böylelikle o, insan soyunun ilk 

annesi olmuştur (Harman, 1997: 542-545). Kasîdede “Rabbimiz biz kendimize 
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zulmettik” âyeti verilerek Hz. Âdem’le yasak ağaç ve meyveden uzak durmamalarına 

telmih yapışmıştır.  

Hızır:  

Kurân-ı Kerîm’de ismi geçmemekle birlikte Kehf sûresindeki ilâhî rahmet ve ilme 

mazhar olmuş kişi olduğu kabul edilen salih kul Hızır’dır. Hz. Mûsâ genç adamına iki 

denizin birleştiği yere ulaşmaya karar verdiğini belirtir. Bunun üzerine genç adamla 

birlikte yola çıkarlar. Đki denizin birleştiği yere geldiklerinde yanlarına aldıkları 

kurumuş balığın canlanarak denize atlaması, Mûsa’nın yanındaki genç adamın bunu 

Mûsâ’ya söylemeyi unutması ve yola devam etmeleri, ardından bu olayın genç adam 

tarafından hatırlanması ve iki denizin birleştiği yere geri dönmeleri, orada Allah 

tarafından rahmet ve ilme mazhar olmuş salih bir kulla karşılaşmaları, Mûsâ’nın bu 

salih kulun ilmini kendisine öğretmesini istemesi, salih kişinin onun bu yolculuğa 

sabredemeyeceğini söylemesi, Mûsâ’nın isteğinde ısrarcı davranması ve yolculuğa 

çıkmaları, salih kulun önce bindiği gemiyi delmesi, ardından bir çocuğu öldürmesi, 

daha sonra da uğradıkları bir kasabanın halkının kendilerini misafir etmediği halde 

yıkılmak üzere olan bir duvarı düzeltmesi, Mûsâ’nın bu üç olayda da bir neden araması, 

salih kişinin üçüncü olaydan sonra ayrılma vaktinin geldiğini söylemesi ve bu üç 

olaydaki davranışının sebeplerinin tek tek açıklaması Kehf sûresindeki kıssanın bir 

özetidir (Çelebi, 1997: 406). Kasîde-i Nûniyye’de de bu yolculuktan, Hızır’ın bir 

çocuğu öldürmesinden ve duvarı düzeltmesinden bahsedilmektedir.  

Hüseyin: 

Hz. Peygamber’in torunu, Hz. Fâtıma ile Hz. Ali’nin küçük oğludur. 626 yılında 

Medine’de doğmuştur. Hz. Hüseyin de ağabeyi Hz. Hasan gibi ilk iki halîfe döneminde 

ortaya çıkan önemli olaylarda yer almamıştır. Babası Hz. Ali’nin şehit olmasından sonra 

onun vasiyetine uyarak ağabeyine itaat eden Hz. Hüseyin, daima ağabeyinin yanında 

bulunmuştur. Hz. Hasan’ın 669’da vefatından sonra I. Yezîd’in hilâfet makâmına 

gelişine kadar (680) kendini ibadete vermiştir. Kerbelâ’da şehid olan Hz. Hüseyin 

“ Şehîd” lakabıyla anılır (Fığlalı, 1998: 518-521). Kasîdede kendisine ismen yer 

verilmiştir.  

Leylâ ve Mecnûn:  
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Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında çok işlenmiş bir aşk hikâyesinin kadın kahramanına 

Leylâ, erkek kahramanına Mecnûn denilmiştir. Mecnûn, Benî Âmir kabilesine mensup, 

tahminen 689 yılında ölen ve asıl adının Kays olduğu kabul edilen şairin lakabıdır. 

Leylâ’ya duyduğu aşk yüzünden aklını kaybettiği ve bu nedenle kendisine Mecnûn 

dendiği bilinmektedir. Bu lakap sonraki zamanlarda gerçek adının yerini almıştır. Leylâ 

ise aynı kabileye mensup ve bir rivâyete göre Mecnûn’un amcasının kızı olan Leylâ bint 

Mehdî el-Âmiriyye’dir (Durmuş, 2003: 159).   

Nemrud:  

Hz. Đbrâhim zamanında yaşayan, onu ateşe atan ve bütün insanları Allah’a karşı isyan 

ettirmeye çalışan biri olarak üzerinde durulmaktadır. Nemrud ismi Kurân-ı Kerîm’de 

yer almamakla birlikte Bakara sûresinin 258. âyetinde Allah’ın kendisine mülk 

(hükümdarlık ve zenginlik) verdiği için şımararak Allah hakkında Hz. Đbrahim ile 

tartışmaya girdiğinden söz edilir. Yaşadığı toplumda bir tanrı muamelesi gören Nemrud, 

bazı islâmî kaynaklarda ilkleri gerçekleştiren kişi olarak görülür. Đlk defa taç giyen, ilk 

defa ateşe tapan ve insanlara kendisine tapmayı emreden kişi olduğundan bahsedilir 

(Batuk, 2006: 554-556). Kasîdede Nerud’un Hz. Đbrahim’i ateşe atması olayına yer 

verilmiştir. 

Sâriye:  

Hz. Ömer’in kumanlarından biridir. Câhiliye döneminde kabilelere baskın düzenleyip, 

hırsızlık yaparak hayatını sürdürdüğü belirtilir. Ne zaman Müslüman olduğu konusunda 

kaynaklarda açık bir bilgi bulunmamaktadır. Çok cesur ve çevik olan Sâriye, Hz. 

Ömer’in sancak vermesiyle Đran fetihlerine katılmıştır. Nihâvend zaferinden sonra Fesâ 

ve Darabcird’in fethiyle görevlendirilen Sâriye, 643-644 yılında büyük bir düşman 

ordusuna yenilmek üzereyken Hz. Ömer’in “Yâ Sâriye! El-cebel, el-cebel!” (Ey Sâriye! 

Dağa çekil, dağa!) dediğini duymuş ve askerlerini vadiden dağa çekmiştir. Böylece 

Sâriye ve beraberindekiler dağa çekilerek düşmanlarını mağlup etmiş ve çok miktarda 

ganimet elde etmiştir (Apak, 2009: 158). Kasîdede bu hitaptan ve Sâriye’nin bu hitabı 

duyarak ikaz olmasından bahsedilmektedir. 
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BÖLÜM 3: KASÎDE- Đ NÛNĐYYE’N ĐN TRANSKRĐPSĐYONLU METN Đ VE 

NESRE ÇEVĐRĐSĐ 

3.1. Transkripsiyon Tablosu 

 A, a, Ā, ā, E, e  ا , ٲ

 ’  ء

 B, b  ب

 P, p  پ

 T, t  ت

 Ŝ, ŝ  ث

 C, c  ج

 Ç, ç  چ

 Ĥ, ĥ  ح

 Ħ, ħ  خ

 D, d  د

 Ź, ź  ذ

 R, r  ر

 Z, z  ز

 J, j  ژ

 S, s  س

 Ş, ş  ش

 Ś, ś  ص

  ś, Ŝ, ð, ñ  ض

 Ŧ, ŧ  ط

 Ž, ž  ظ

 ‘  ع

 Ā, ā  غ

 F, f  ف

 Ė, ė  ق

 G, g, K, k, ŋ  ك

 L, l  ل

 M, m  م
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 N, n  ن

 Ū, ū, u, Ü, ü, V, v, o, ō, ö  و

$  H, h, a, e 

 Ī, į, I, ı, Đ, i, Y, y  ى
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3.2. Metnin Hazırlanışında (Transkripsiyon, Đmlâ ve Tespitinde ) Đzlenen Yol 

18. ve 19. yüzyıllarda yazılmış olan metinler, geçmiş yüzyıllarda yazılmış olan 

metinlerin dil özelliklerine nazaran günümüz imlâsına daha çok yakınlık arz eder. Bu 

dönemde konuşma dilindeki değişiklikler yazı dilini de etkilemiştir. Dolayısıyla bu 

yüzyıllara ait metinlerin neşrinde dil özelliklerinin gösterilip gösterilmemesi konusunda 

akademisyenler ve araştırmacılar kendilerine farklı yollar seçmişlerdir. Kimisi Eski 

Anadolu Türkçesinin dil özelliklerini göstermeye devam ederken, kimisi günümüz 

Türkçesinde yaygınlaşmış olan dil özelliklerini göstermeyi tercih etmiştir. Biz de 

Abdürrahim Fedâî’nin yazmış olduğu ve 19. yüzyıla ait olan Kasîde-i Nunniye’nin 

transkripsiyon ve imlâsında, metne sadık kalmak koşuluyla günümüz Türkçesinde 

yaygınlaşmış olan dil özelliklerini göstermeyi tercih ettik. Ayrıca metnin imlâsında 

Đsmail Ünver’in önerilerine uyulmaya çalışılmıştır (Ünver, 1993: 51-89).  

Arapça ve Farsça Bazı Kelimelerin, Eklerin ve Terkiplerin Đmlâsı 

Kelimeler:  Hakk, zıll, dall, hazz, havass vb. sonu çift ünsüzle biten kelimeler, mısra 

sonlarında ve mede gerek olmayan yerlerde tek ünsüzle yazılmışlardır. Diğer 

durumlarda ise çift ünsüzlerle yazılmışlardır. 

Ekler:  Ön ekler, edatlar ve Farsça ikili tekrarlar eklendikleri kelimeden tire ile 

ayrılmıştır: der-miyân 

Terkipler: Ene’l-Ĥaė, ale’l-‘arş, ba‘de’z-źevė gibi Arapça terkipler görüldüğü biçimde 

yazılmıştır. Bununla birlikte Besmele ve billâh, ehlullâh, ismullâh, resûlullâh, sırrulâh, 

vechullâh, yedullâh gibi lafza-i celâlle birleşen isimler günümüzdeki yaygın şekilleri 

tercih edilerek, apostrof ve tire kullanılmadan yazılmışlardır.  

Bazı Teknik Hususlar: 

Metnin transkripsiyonunda zihaf sebebiyle kısa okunması gereken yerlerde uzatma 

işareti kullanılmamıştır.  

Metinde karışık olarak yazılmış olan niçe-nice vb. kelimelerin nice şekli tercih edilmiş 

ve yazılmıştır. 
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    3.3. Transkripsiyonlu Metin ve Nesre Çeviri        

MANŽŪMEMANŽŪMEMANŽŪMEMANŽŪME----Đ NUNNĐYEĐ NUNNĐYEĐ NUNNĐYEĐ NUNNĐYE    

FEDĀ’ĪFEDĀ’ĪFEDĀ’ĪFEDĀ’Ī    

    

DERDERDERDER----MAĖĀMMAĖĀMMAĖĀMMAĖĀM----I NĐYI NĐYI NĐYI NĐYĀZĀZĀZĀZ----IIII    GÜFTĀRESTGÜFTĀRESTGÜFTĀRESTGÜFTĀREST                                                                NĐYÂZ MAKÂMINDAN SÖZLER NĐYÂZ MAKÂMINDAN SÖZLER NĐYÂZ MAKÂMINDAN SÖZLER NĐYÂZ MAKÂMINDAN SÖZLER 

BismillāhirraBismillāhirraBismillāhirraBismillāhirraĥmĥmĥmĥmānirraānirraānirraānirraĥĥĥĥįmįmįmįm                                                                    Rahmân ve Rahîm Olan Allah’ın AdıylaRahmân ve Rahîm Olan Allah’ın AdıylaRahmân ve Rahîm Olan Allah’ın AdıylaRahmân ve Rahîm Olan Allah’ın Adıyla    

Mefā‘įlün Mefā‘įlün Mefā‘įlün Mefā‘įlMefā‘įlün Mefā‘įlün Mefā‘įlün Mefā‘įlMefā‘įlün Mefā‘įlün Mefā‘įlün Mefā‘įlMefā‘įlün Mefā‘įlün Mefā‘įlün Mefā‘įlünününün    

2222    1 Đlāhį ėanāı dillerle idelim şükr ile ĥamdıñ 
Ėamumuz ‘āciz olmuşuz nicedir ĥamd-ı ‘ācizān 

Ey Allah’ım, senin şükür ve 
hamdını hangi dillerle edelim? 
Hepimiz âciz olmuşuz, âcizlerin 
hamdı nasıldır?  

 2 Eĥadsin āayrı yoė senden tecellį saña sen itdiñ 
Göründüñ kendine kendiñ çün olduñ cümleye 
‘ayān 
 

Birsin. Senden başkası yoktur. 
Sana sen tecelli ettin. Kendine 
kendin göründün, çünkü herkese 
âşikâr oldun.  

 3 Bilen kendini kendisiñ śıfātıñla žuhūr itdiñ 
Ėamu esmā’ı hem giydiñ muėadessün sen ey 
Sübĥān 
 

“Kendi kendisini bilen” sıfatınla 
[bütün âlemlere] zuhûr ettin, hem 
de bütün esmânı giydin. Ey 
Allah’ım sen çok mukaddessin.  
 

 4 Hüviyyetiñle hem birsiñ tekeŝŝür itmediñ aślā 
Ezelį lā-yezelįsin žuhūratıñ gelür her-ān 
 

Sen hakikatinle, varlığınla birsin, 
asla çoğalmadın. Başlangıcı 
olmayan başlangıçsın, zuhûratın 
her an gelir.  
 

 5 Taāayyur gelmedi aślā ki sen muŧlaė muėaddessün 
Cemį‘ śūretleri taśvįrine kim var ‘arş u ferşiyyān 
 

Sen tek kutsal olansın ki senden 
başka [Đlah] asla gelmedi. 
Gökyüzünde ve yeryüzünde bütün 
sûretlerini tasvir edecek kimse 
yoktur.  
 

 6 Đdersiñ ism-i žāhirle düzersin nüsħa-i kevni 
Đki nüsħada hem vechiñ göründi ‘ālem ü insān 
 

Zâhir isminle varlık nüshasını 
dizersin. Âlem ve insan olarak iki 
nüshada da vechin göründü. 
 

 7 Mufaśśal çün žuhūr itdiñ göründi āyet-i āfāė   
Çün olduñ besmele ol yine fātiĥā-ı insān 
 

Ayrıntılı bir şekilde zuhûr ettin, 
âfâkın âyeti göründü. Besmele 
oldun, çünkü besmele yine 
insanın başlangıcıdır.  
 

 8 Nice icmāl idiñ ol yine tafśįl daħi sensin 
Mufaśśal hem daħi mücmel ki sensiñ saña yoė 
āayrān 
 

Nice özet ve ayrıntı sensin. Hem 
tafsilatlı hem de öz olan sensin ki 
senden başkası yoktur.  

 9 Görinen śūret-i keŝret seniñ esmā’ śıfātındır 
Vāĥidiyyetle gelüpdür yoė saña noėśān1 
 

Görünen kesretin sûreti senin 
esmânın sıfatlarıdır. Sen tek 
olarak geldin, sende noksanlık 
yoktur.  
 

                                                 
1 Bu mısrada vezin problemi vardır.  
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 10 Velākin ‘ayn-ı źātında ėamu esmā’ śıfātından 
Münezzehsiñ muėaddessün nedir ol vaśf-ı vāśıfān 
 

Velâkin zâtının kendisinde bütün 
esmâ sıfatlarından münezzeh ve 
mukaddessin. O vasfedenlerin 
vasfı nedir?  
 

 11 Ki źātıñ źātına mirāt ki śūret źātına sensün 
Ki ol rūĥ-ı a‘žamla žuhūr itdiñ odur Raĥmān 
 

Zâtın zâtına aynadır ki sen 
kendine sûretsin. Rahmân sensin 
ki o büyük rûhunla zuhûr ettin.  
 

 12 Đşitdiñ ⇓♣ℵ σ⇑2 hem ĥadįŝiñ eylediñ güftār 
Çün itdiñ Aĥmedi mirāt göründüñ śūret-i insān 
 

“Kim beni görürse” hadîsini hem 
söyledin hem işittin. Ahmed’i 
ayna ettiğin gibi insan sûretinde 
göründün.  
 

 13 Gören ol vech-i pākį Aĥmedi bį-şübhe hem bildi 
Münevver vech-i pākindir muėaddessün sen ey 
Sübĥān 
 

O Ahmed’in pâk yüzünü gören, 
[o parlaklığın] senin pâk vechinin 
parlaklığı olduğunu şüphesiz 
anladılar. Ey Allah’ım sen çok 
mukaddessin.   
 

3333    14 Muĥammed Aĥmed ü Maĥmūd müsemmā nice 
esmāyla 
Göründüñ evvel ü āħir ki ↓υν∅3 didi hem Ėurān 
 

Muhammed, Ahmed ve Mahmud 
adlı nice esmâyla evvel ve âhir 
göründün. Kurân da “Namaz 
kılın” dedi.  
 

 15 Göründüñ śūret-i Aĥmed ki sensin daħi ol śūret 
Ki mirāt-ı vücūdunda aña śalāt iden Sübĥān 
 

Ahmed’in sûretiyle göründün ki o 
sûret dahi sensin. Sen vücut 
aynasında ona salât eden 
Sübhânsın. 
 

 16 Śalāt çün aña itdük yine↓υν∅4 bize dirsiñ 
Nice ol źāt-ı pāke hem śalāt eylesün insān 
 

Ona [Hz. Muhammed’e] yine 
salât ettik, çünkü bize “Namaz 
kılın” dersin. Pek çok insan o pâk 
zâta salât etsin. 
 

 17 O źāt-ı pāk-i Aĥmede śalāt itmek nedir bilsem 
O śalāt-ı śalāt ĥaėdır odur hem maŧlūb-ı insān 
 

O temiz Ahmed’in zâtına salât 
etmek nedir bilsem? O salâtın 
salâtı gerçektir, hem aranılan 
insan odur. 
 

 18 Đderken Ĥaė śalāvātlar ėalur mı arada kimse 
‘Aceb mirāt u śūretler miyānında nedir āayrān 
 

Hak duâlar ederken arada kimse 
kalır mı? Ayna ile görünenler 
arasındaki farklılık acaba nedir? 
 

 19 Anıñçün cümlemiz ‘āciz bulunduė i‘tirāf itdik 
Arada ėalmadıė aślā odur Ĥāmid ü Maĥmūdān 
 

Hamîd ve Mahmûd odur. 
Dolayısıyla hepimiz âciz 
bulunduk, aczimizi itirâf ettik. 
Asla arada kalmadık. 
 

    20 Odur mirāt cemāl oldur yine kendini kendinde 
Göründi hem daħi bildi o durur hem muśalliyān 
 

Ayna ve cemâl odur, kendinde 
kendini gördü ve de bildi. 
Kendine secde eden de odur.  
 

 21 Daħi ol āl-i aśĥāb ki göründi anlara Aĥmed O öyle yüce bir ashâbdır ki 

                                                 
2 Kim beni görürse. 
3 Birden fazla âyette geçmektedir: Namaz kılın. 
4 Birden fazla âyette geçmektedir: Namaz kılın. 
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O cemāl-i muėaddesde ki cānlar atmış ol yārān 
 

Ahmed onlara göründü. O dostlar, 
[Hz. Peygamber’in] kutsal yüz 
güzelliğini görmek için can 
atmışlardır.  
 

 22 Yine ‘āciz daħi geldik selāmlar eylemek bizler 
Ki zįrā mirāt-ı Aĥmed çü gelmişler bilür iħvān 
 

Yine âciz olduk, bizden selâm 
olsun. Çünkü Ahmed’in aynası 
gelmiştir. [Bunu] dostlar bilir.  
 

 23 O mirāt-ı mirāt ĥaėdır göründi śūret-i Aĥmed 
Anıñçün π? µπ?5 gelüpdür añlagil bürhān 
 

O aynaların aynası haktır, [çünkü] 
Ahmed’in sûreti göründü. Onun 
için “Etin etimdir” gelmiştir, 
delili anla!  
 

 24 Odur āşıė daħi dilber ider kendini hem taėdįs 
Muśallį kendine kendi ėamu elsine-i insān  
 

Âşık da dilber de odur. Hem 
kendini takdîs de eder. Kendi 
kendine namaz kılar. Bütün insan 
dillerinde olan odur.  
 

 25 Selāmlar itdiler gerçi yine selām iden kendi 
Şühūd-ı ehl-i taĥėįėde muĥaėėaė bildiler iħvān 
 

Selam ettiler, gerçi selam eden 
yine kendisidir. Đhvân, hakîkat 
ehlinin tanıklığında doğruyu bildi.  
 

 26 Đlāhį ėanāı yüzlerle idelim tesbįĥ ü taėdįs 
Śalātlar hem selāmlar hem ėamumuz olmuşuz bį-
cān 
 

Ey Allah’ım, hangi yüzle sana 
tesbih, takdis, salât ve selam 
edelim? Hepimiz cansız olmuşuz. 

 27 Cihāt-ı sittede maĥbūs nice ‘alāyiė u perde 
Gelüpdür ortada sensiz oluruz cümle ma‘dūmān 
 

Altı yönde [doğu, batı, kuzey, 
güney, yukarı, aşağı] mahbûs olan 
pek çok ilgi ve perde ortaya 
gelmiştir. Ancak sensiz hiçbir şey 
mevcut değildir.  
 

 28 Ėamu źerrātımızda sen žuhūr itmişsin ey cānān 
Ėanı bir söz ėanı bir göz ėanı ol görinen insān 
 

Ey sevgili! Bütün zerrelerimizde 
sen zuhûr etmişsin. Hani bir söz? 
Hani bir göz? Nerede o görünen 
insan?  
 

 29 Ėanı diller ider tesbįĥ ėanı gözler görür vechiñ 
Ėanı eller alur ĥaėėı ėanı ol ėalb bulur Yezdān 
 

Hakk’ı bulan kalp, doğruyu alan 
eller, yüzünü gören gözler [ve 
onu] tesbih eden diller nerede?  
 

 30 Ėanı ayaė gider ĥaėėa ėanı āźān ŧuyar ĥaėėı 
Eger tevfįėiñ olmazsa oluruz cümlemiz ħüsrān 
 

Hakikate giden ayaklar, hakikati 
duyan kulaklar nerede? Eğer 
yardımın olmazsa hepimiz hüsrân 
oluruz. 
 

 31 Velākin yalvarız cümle ki sensin evvel ü āħir 
Đdersiñ cūd u faŜlından ne kim var cümleye āarėān 
 

Velâkin hepimiz sana yalvarırız 
ki evvel ve âhir sensin. Cömertlik 
ve lütfundan ne varsa sen herkese 
verirsin.  
 

 32 Ħuśūśā ĤaŜret-i Aĥmed ki ėıldıñ cümleye raĥmet 
Şefį‘ ėıl bizlere yā Rabb idersiñ bizlere āufrān 
 

Ayrıca Hz. Ahmed’i her şeye 
rahmet olarak gönderdin. Yâ 
Rabbi! Onu bizlere şefâatçi kıl. 

                                                 
5 Etin etimdir.  
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Sen bizlere merhamet edersin.  
 

4444    33 Be cāh-i źātıke yā Ĥaė ve cāh-i seyyid-i Aĥmed 
Ve cāh-i ehl-i beyt-i Muśŧafā yā ĥaŜret-i Mennān 
 

Ey Hak, seyyid Ahmed, Hz. 
Mustafa’nın ehl-i beyti,  
 

 34 Ve cāh-i Śıddıė-ı Ekber ve cāh-i ĥaŜret-i Fāruė 
Ve cāh-i ĥaŜret-i ‘Oŝmān ve cāh-i ol şir-i Merdān 

Sıddık Ekber, Hz. Fâruk, Hz. 
Osmân ve Hz. Ali, 

 35 Ve cāh-i ĥaŜret-i Zehrā ve cāh-i ĥaŜret-i Ĥasan 
Ve cāh-i ĥaŜret-i Ĥüseyn ki anlar vech hem pākān 

Ve yüzleri tertemiz olan Hz. 
Zehrâ, Hz. Hasan ve Hüseyin, 

 36 Ve cāh-i ĥaŜret-i zevcāt muŧahharāt ki olmuşlar 
Ve cāh-i ĥaŜret-i ensār daħi cāh-i muhācirān 
 

Tertemiz eşler, Hz. Ensâr ve 
muhâcirler, 

 37 Tevessül eyledim cümlesini Rabbim muŧahhar ėıl 
Bizi dūr itme dūr itme iderseñ cümleye iĥsān 

Ey Rabb’im, hepsine inandım. 
Sen cümlesini mübârek kıl. Eğer 
onlara bağışta bulunursan, bizi de 
[onlardan] ayırma.  
 

                    SEBEBSEBEBSEBEBSEBEB----Đ NAĐ NAĐ NAĐ NAŽMŽMŽMŽM----IIII    ĪN KĪN KĪN KĪN KĐTĐTĐTĐTĀBĀBĀBĀB                                                                                                        BU BU BU BU KĐTAKĐTAKĐTAKĐTABIBIBIBI    YAZMAMINYAZMAMINYAZMAMINYAZMAMIN    SEBEBĐSEBEBĐSEBEBĐSEBEBĐ    
 

    38 Ve ammā ba‘de bil sen kim sebeb-i nažm nedir añla 
Bu faėįr Feda’į dir ki ki bir gice nedir iħvān 
 

Ey ihvân! Gelelim maksadımıza 
ki bu fakir Fedâî bir gece “Bu 
nazmın sebebi nedir?” diye 
sordu. Bil ve anla. 
 

 39 Muĥabbetler iderdik hem şarāb-ı aėdaĥ-ı ĥaėėı 
Đderdiė nūş daħi źevėler olurdı cümleye iħvān 
 

Ey ihvân! Muhabbetler ederek, 
hem Hak kadehinin şarabını 
içerdik, hem de herkes zevk 
içinde olurdu.  
 

 40 Nice esrār-ı tevĥįdden maėāmāt u ma‘ārifden 
Söylenürdi nice sözler olurduė cümlemiz sekrān 
 

Pek çok tevhid sırrı, makâm ve 
marifetlere dâir nice sözler 
söylenirdi. [Bunları duyunca] 
hepimiz sarhoş olurduk. 
 

    41 Kimimiz maĥbūbuñ ėaddin iderdik ŧūbāya temŝįl 
Kimimiz zālif-i ħūbānı ki dirdik ‘anber çįnān 
 

Kimimiz sevgilinin boyunu 
Tûbâ’ya benzetirdik; kimimiz 
güzellerin saçları için “güzel 
kokulu büklümler” derdik.  
 

 42 O zālifi göreñ ‘uşşāė ĥaėįėį küfre ŧalmışdı 
Daħi ς↓↵↓ οϖν⇔↓ 6 gelürdi sırrı bį-pāyān 
 

Sevgilinin saçlarını gören âşıklar 
gerçek küfre girmişti ve “And 
olsun bürürken o geceye” 
[âyetinin] sırrı sonsuz bir şekilde 
gelmişti. 
 

 43 Daħi ol ruħları gören ki dirdi bedr aña bį-şekk 
Oėurdı ΛΖ⇔↓7 ol kes o ruħlarmış müfessirān 
 

O yanakları gören şüphesiz ona 
“dolunay” derdi. O kişi “Ku şluk 
vaktine and olsun” [âyetini] 
okurdu. Bunu tefsir edenler o 
yanaklarmış. 

                                                 
6 Leyl 92/1: And olsun bürürken o geceye. 
7 Duhâ 93/1: Kuşluk vaktine and olsun. 
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    44 Göreñ ėaşlarını anıñ ki dirdi σϖℜυ⋅ ″°⋅8 dir      

Ki ħaŧŧ-ı istivā sırrı nurundan ŧolmuş ol meydān 
 

Onun kaşlarını gören “Đki yay 
aralığı kadardır” derdi; o 
meydan, eşitlik çizgisi sırrının 
nuruyla dolmuştu. 
 

 45 Kime ĥançer-i müjgān ki itmişdi anı mecrūĥ 
Aradan ėalėmışdı ol ki evvel olmış idi hįmān 
 

Kime kirpiklerinin oklarını 
saldıysa onu yaralamıştı. O kişi 
aradan kalkmıştı ve susuz 
kalmıştı.  
 

 46 Đdemezdi anıñ vaśfın dili lāl olmuş ol insān 
Ėayıėçı gözleri kimini itmiş idi āarėān 
 

O insan, sevgilinin vasfını 
söyleyemezdi, [çünkü] dili 
tutulmuştu. [Sevgilinin] kayıkçı 
gözleri bazı âşıkları gark etmişti.  
 

    47 Kimi ėıyāmet-i kibri kimisi maĥşer ü mįzān 
Kimisi ĥūr u āılmān oėurdı esrār-ı Ėurān 
 

Kimi kıyamet kibriydi, kimisi de 
mahşer ve mizandı. Kimi huri ve 
gılmandı, Kurân’ın sırlarını 
okurdu.  
 

 48 Kimisi noėŧa-i ħāliñ ki sırrın itmiş ol tefsįr 
Nice her źerrede žāhir imiş dir idi ol iħvān 
 

Kimisi o benin sırrını tefsir 
etmişti. O ihvân: “[Sevgili] her 
zerrede nasıl belliymiş?” derdi. 
 

 49 Oėurdı sūre-i Đħlāś meger ol ħāli şerĥ itmiş 
O sūre remz imiş aña görünmüş śūret-i insān 
 

Đhlâs sûresini okurdu, meğer o 
beni şerh etmiş. O sûre bir 
işaretmiş, insan sûretiyle ona 
görünmüş. 
 

5555    50 O meclis-i melāmetde dökilürdi nice esrār 
Yoė idi bį-gane anda ki cümle oldı maĥremān 
 

O melâmet meclisinde pek çok 
sır [ortaya] dökülürdü. Orada hiç 
yabancı yoktu, hepsi teklifsiz 
dost oldu. 
 

 51 O meclisde olan ‘uşşāė ŧalebler ėıldılar ol ān 
Ki ol şehr-i melāmetde bulunan küll ola ‘ayān 
 

O mecliste olan âşıklar o an 
“Melâmet şehrinde bulunan her 
şey belli olsun” diye talep ettiler. 
 

 52 Đdem ehl-i melāmetiñ birāz vaśfın idem tefsįr 
Nicedir anlara sįret ki kimler oldı edįbān 
 

Melâmet ehlinin hâlini biraz izâh 
edeyim. Onlara sîret nasıldır ve 
kimler edepli oldu? 
 

    53 Nicedir anlara varmaė ki źevėlerin daħi bulmaė 
Nice feyŜe varır sālik ki kimdir ħamra’-ı nūşān 
 

Onlara ulaşmak ve zevklerini 
bulmak nasıldır? Sâlik feyze 
nasıl varır? Şarabı nûş eden 
kimdir? 
 

 54 Nedir įmān-ı taĥėįėi nedir taėlįd ü istidlāl 
Merātibleri hem nedir ki gelsün cümlesi furėān 
 

Nedir hakiki iman? Taklit ve 
delil ile anlamak nedir? Hem 
mertebeleri nedir? Đyi ile kötü ve 
doğru ile yanlış arasındaki farkı 
gösteren her şey gelsin. 
 

 55 Ki mürşid ĥaėįėat ne anıñ evśāfı hem ne imiş 
Nedir ehl-i rüsūm vaśfı idelim cümlesin tibyān 

Gerçek mürşit kimdir? Hem 
onun vasıfları nedir? Usûl 

                                                 
8 Necm 53/9: Đki yay aralığı kadar.  
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 ehlinin durumu nedir? Hepsini 
açıkça anlatalım. 
 

    56 Nedir ehl-i ñalāl ĥāli muñil kimdir beyān olsun 
Ki ehl-i ĥaėė ‘ayān gelsün ki telbįs itmesün şeyŧān 
 

Dalâlete düşen kimdir ve dalâlet 
ehlinin hâli nedir? Açıklansın. 
Doğruluk ehli belli olsun ki 
şeytan hile yapmasın. 
 

 57 Nedir ol ėıŧā‘-ı ŧarįė olanlar aĥvali žāhir 
Žuhūr itsün ėamuya ol bilinsün daħi merdūdān 
 

O yolu kat edenlerin hâli açıkça 
nedir?  Herkese zuhûr etsin ve o 
kovulmuş kişi bilinsin. 
 

 58 Nedir maėāmat-ı tevĥįd nedir müşāhed-i taĥėįė 
Nice ehl-i şühūd cānā varmış nicedir fetĥān 
 

Tevhid makâmları ve hakîkati 
görmek nedir? Ey cân! Nice 
şahit ehli gelmiştir, fetih 
nasıldır?   
 

    59 Nice esrār-ı ĥaėėānį žuhūr ider nedir miftāĥ 
O źāt-ı āaybı muŧlaėdan nice fetĥ ider ol Yezdān 
 

Pek çok hakîki esrârı ortaya 
çıkaran anahtar nedir? O Allah, 
mutlak bilinmeyen zâttan nice 
[sırlar] açar.  
 

 60 Daħi fırėa-i nāciyye ‘aceb kimler bilen olsun 
Daħi ol fırėa-i nįrān beyān olsun bilüp yārān 
 

Acaba Nâciye [Müslüman] 
fırkası kimlerdir? Bilinsin. O 
cehennem fırkası da açıklansın. 
Dostlar [hepsini] bilsin.   
 

 61 Ba‘Ŝ-ı āyāt u ĥadįŝler lisān-ı ehl-i taĥėįėle 
Birāz sözler söylensün hem ki źevė alsun bugün 
iħvān 
 

Bazı âyet ve hadisler, hakikat 
ehlinin lisanıyla söylensin, hem 
de ihvân bugün [bu sözlerle] 
biraz zevk alsın.  
 

    62 Çü maŧlūb itdi ol meclisde ol iħvān işit cānā 
O meclis rūĥunuñ sırrı icābet eyledi ey cān 
 

Ey cân! O meclis ruhunun sırrı 
kabul edildi. Çünkü ihvân o 
mecliste bunu talep etti.  
 

 63 O nūr-ı rūĥanį meclis ki rūĥ-ı Ĥaė muėaddesmiş 
Ki virdi sırrıma ėuvvet anıñla eyledim tibyān 
 

O rûhânî nûrlu meclis ki Hakk’ın 
rûhu mukaddesmiş. Çünkü 
sırrıma kuvvet verdi ve onunla 
açıkladım. 
 

 64 Ki elvāĥ-ı śaĥā’ifde yazıldı nice taĥėįėler 
Gelür cümle-i ‘uşşāėa nice eźvāė u źā’iėān 
 

Nice tahkîk, sayfaların 
levhasında yazıldı ki bütün 
âşıklara bundan nice lezzet ve 
tatlar gelir. 
 

    65 Oėuyan sālik bį-şek bilür meslek nedir ādāb 
Nedir taĥėįė nedir taėlįd nedir ol ehl-i taĥėįėān 
 

Okuyan sâlik şüphesiz ki meslek 
nedir, âdab nedir, tahkîk nedir, 
taklîd nedir, o hakîkat ehli nedir 
diye bilir. 
 

 66 Olur ‘ayān meŧālibler nedir ol ĤaŜret-i dilber 
Görinür gözlere bį-şekk olur hem cümleye bürhān 
 

O hazret-i dilber nedir? Şüphesiz 
gözlere görünür hem de herkese 
delil olur. Bütün istenen şeyler 
açığa çıkar. 
 

 67 Nice şeyŧān-ı merdūdlar yanarlar itmegil şebden 
Ki ol meśābiĥ-i ĥaėdır şeyŧān cümle mercūmān 

Pek çok kovulmuş şeytan 
geceden yanar. Etme! [O doğru 
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 yoldan ayrılma.] Ki o [yol] 
doğruluk çırağıdır. Bütün 
şeytanlar ise taşlanmıştır.  
 

    68 Đder Ĥaė anları ta‘źįb ėalur cehnemde hem anlar  
Çıėamazlar bugün nārdan iĥāŧa eylemiş nįrān 
 

Allah onlara azap eder ve onlar 
cehennemde kalır. Bugün ateşten 
çıkamazlar, cehennem onları 
kuşatmıştır. 
 

6666    69 Zirā Ĥaė anları ŧutmuş yed-i ėahhār ile maėhūr 
Đdüpdür cümlesin maŧrūd ki olmuş cümle kāfirān  
 

Çünkü Allah onları kahredici 
eliyle tutup, gazabına 
uğratmıştır.  Hepsini kovmuştur 
ki onların hepsi kâfir olmuştur.   
 

 70 Nedir ādem daħi sırrı Muĥammed nūrını görmez 
Ki zįrā secde itmezler görünsün anlara Yezdān 
 

Đnsan ve onun sırrı nedir? Allah 
onlara görünsün. Çünkü onlar 
Muhammed nûrunu görmez, 
secde etmezler. 
 

    71 Oėunsa anlara esrār-ı ādem cümlesi bį-ĥoş 
Olurlar cümlesi ma‘dūm ki nūr-ı źāt ider maĥvān 
 

Onlara insanın sırları okunsa 
hiçbiri hoşnut olmaz. O zatın 
nûru hepsini perişan eder, hepsi 
yok olur. 
 

 72 Velākin nūr-ı Aĥmedle münevver olmuş ol erler 
Muėaddes mürşidiñ vechin görüpdür ol güzel yārān 
 

Fakat o güzel dostlar mukaddes 
mürşidin yüzünü görmüştür. O 
erler Ahmed’in nûruyla 
aydınlanmıştır.  
 

 73 Ki gözleri nūr-ı Ĥaėdır daħi āźānları Ĥaėdır 
Daħi öñlerinde Ĥaėdır Ĥaė olmuş ħulėları merdān 
 

Gözleri ve kulakları Hakk’ın 
nûrudur. Önlerinde de Hak 
vardır. O mertlerin tabiatları hep 
Hak olmuştur.  
 

    74 Daħi şemā’il ü įmānları hem daħi Ĥaėė olmuş 
Daħi fevė daħi taĥtında göründi anlara cānān 
 

Ahlâkları ve imânları da Hak 
olmuştur. Sevgili onlara 
yukardan ve tahtından 
görünmüştür. 
 

 75 Olardır mažhar-ı dilber olardır cümleye perver 
Ki śaldı pertev-i ruħsārları maĥv oldı ‘āşıėān 
 

Dilberin mazharı onlardır. 
Herkese perver olan onlardır. 
Yanaklarının parıltısını salınca 
bütün âşıklar mahv olmuştur. 
 

 76 Görenler zülfleriñ anlar fedā itmiş nice cānlar  
Ki her bir tel zalifinde aśıldı nice manśūrān 
 

[Sevgilinin] zülüflerini gören 
âşıklar, nice canlar fedâ ettiler. 
Ki saçlarının her bir teline gâlip 
olan âşıklar asılmıştır.   
  

    77 Ki ol ruħsārlarıñ ħālin muėaddes çünki görmüşler 
Ene’l-Ĥaė na‘rasın urmuş olardır cümle mecnūnān 
 

Mecnûn onlardır ki “Ben 
Hakkım” diye bağırmışlardır. 
Çünkü [sevgilinin] o 
yanaklarının benini kutsal 
görmüşlerdir. 
 

 78 O fettān gözleriñ cānān baėınca anlara yek-dem  
Aradan ėalėdılar anlar degildir illa maĥbūbān 
 

Ey sevgili, o fettan gözlerin bir 
an âşıklara bakınca, âşıklar 
aradan kalktılar. [Artık] onlar 
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sevgiliden başkası değildir. 
 

 79 Ol ayrular ki cem‘ olmuş ikisi bir yere gelmiş 
Virürler esrar-ı cem‘ü’l-cem‘den dersi güzel ėosan 
 

O ayrılar ki toplanıp ikisi bir 
yere gelmiştir. Dersi güzel 
koysan Cem’in Cem’i esrârlarını 
verirler.  
 

    80 Oėundu sūre-i Đħlāś ki ėadlerine ol maħlāś 
Π≡↓ τν⇔↓υ〈9 sırrın görenler mažhar-ı Ėurān 
 

Đhlâs Sûresi okundu ki o 
boylarına bir mahlastır. “O Allah 
birdir” sırrını görenler Kurân’ın 
mazharıdır.    
 

 81 Ki ya‘ni σϖℜυ⋅ ″°⋅ 10 sırları peydā görür ‘uşşāė  

Daħi ol ders ⇓↓ ↓11 ki ėaşlar arada ħaŧān 
 

Yani âşıklar “Đki yay aralığı 
kadar” sırlarını açıkta görür. 
Hem o ders “Daha yakın”dır ki 
kaşlar arada hatadır.  
 

 82 O müjgān bir belā śalmış nice ırmaĥ ile urmuş 
Aradan küfr ü įmānlar giderdi ėaldı hem cānān 
 

O kirpikler bir belâ salarak pek 
çok ayrılıkla vurmuştur. Aradaki 
küfür ve imânları gidererek 
sadece sevgili kalmıştır.  
 

    83 Oėunsa muśĥaf-ı ādem bilinse sırları her-dem 
Ki olmuş vech-i Ĥaė bil sen ki ↓ϑℜ°∏12 dimiş Ėurān 
 

Âdem mushafı [Kurân] okunsa, 
sırları her an bilinse; Kurân 
“Secde edin” demiş, [o Kurân] 
Hakk’ın yüzü olmuştur. Bunu 
bilesin. 
 

 84 Görünse vech-i ol dilber hüveydā olsa ol sırlar 
Çıėar esrār-ı güftār en-nūr-ı źevė-i dilberān 
 

O dilberin yüzü görünse ve o 
sırlar âşikâr olsa, dilberin 
manevi hazzının aydınlığıyla söz 
sırları ortaya çıkar.  
 

 85 Olardır mažhar-ı diyār olara ‘arŜ olur dįdār 
Olar ehlullāhıñ ėadrin bilürler kim dürür cānān 
 

Onlar; Hakk’ın makâmına erip 
didarını görenler, ehlullahın ve 
dostların kıymetini bilenlerdir. 
 

    86 Ħudāyā cümlemiz bāb-ı niyāzda ŧurmuşuz ‘āciz 
Elimizden ŧut ey Rabbim olalım raĥmete āarėān 
 

Ey Allah’ım, hepimiz niyâz 
kapında âciz olarak durmuşuz. 
Ey Rabb’im elimizden tut da 
rahmetine gark olalım.  
 

 87 Nažar-ı evliyādan sen śaėın bizleri dūr itme 
O dergāh-ı muėaddes ėalblerinde vir bize bir hān 
 

Sakın sen bizleri evliyâ 
nazarından uzaklaştırma. O 
kutsal kalplerin dergâhında bize 
de bir han ver.  
 

7777    88 Ki gelsün mişkat-ı Aĥmedden ol nūr-ı eĥad cānā 
Olalım cümlemiz maĥvān bilinsün sırr-ı Maĥmūdān 
 

Ey sevgili, o vahdetin nûru 
Ahmed’in meşâlesinden gelsin; 
Mahmud’un sırrı bilinsin, 
hepimiz mahvolalım. 
 

    89 Hüve’l-evvel hüve’l-āħir hüve’l- žāhir hüve’l-bāŧın  Evvel O’dur, âhir O’dur, zâhir 

                                                 
9 Đhlâs 112/1: O Allah birdir.  
10 Necm 53/9: Đki yay aralığı kadar. 
11 Necm 53/9: Daha yakın.  
12 Necm 53/62: Secde edin.  
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Hem hüviyet-i muŧlaė ki cümle ėalalım her ān 
 

O’dur, bâtın O’dur. Bütün 
mutlak gerçek O’dur ki her an 
hepimiz kalalım.  
 

 90 Hezārān śalavātlar hem selāmlar olsun ey cānā 
O kim ⇓♣ℵ σ⇑13 ye mažhar olupdur sırr hem Yezdān 
 

Ey sevgili, sana binlerce salavât 
ve selâmlar olsun. O “Kim beni 
görürse” ve Allah’ın sırrına 
mazhar olmuştur.  
 

 91 Daħi ol baĥr-ı vaĥdete ŧalanlar cümle ol iħvān 
Görüşdür cümlesin her-dem ki ol bir cümle bir 
cānān 
 

O birlik denizine dalan ihvânın 
hepsini her an görüştür ki onların 
hepsi [aslında] bir tek sevgilidir.  
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kendisidir. Ona intisâbeden kendisidir. Ona intisâbeden kendisidir. Ona intisâbeden kendisidir. Ona intisâbeden yüce yüce yüce yüce 
kişilerinkişilerinkişilerinkişilerin, Allah onların sırlarını , Allah onların sırlarını , Allah onların sırlarını , Allah onların sırlarını 
mukaddes ve mübârek eylesin, mukaddes ve mübârek eylesin, mukaddes ve mübârek eylesin, mukaddes ve mübârek eylesin, 
gerek bölümlergerek bölümlergerek bölümlergerek bölümleriiii, gerek yüce , gerek yüce , gerek yüce , gerek yüce 
meşreplerimeşreplerimeşreplerimeşrepleri,,,,    gerek sülgerek sülgerek sülgerek sülûklarının ûklarının ûklarının ûklarının 
neticeleri,neticeleri,neticeleri,neticeleri,    gerek gerek gerek gerek gizligizligizligizli    olan olan olan olan 
dedikodu ashdedikodu ashdedikodu ashdedikodu ashâbının,âbının,âbının,âbının,    daha ziyâde daha ziyâde daha ziyâde daha ziyâde 
zâhitlerin zâhitlerin zâhitlerin zâhitlerin yokluk idrâklerinin yokluk idrâklerinin yokluk idrâklerinin yokluk idrâklerinin 
sebebi ve o yüce yola zorla nisbsebebi ve o yüce yola zorla nisbsebebi ve o yüce yola zorla nisbsebebi ve o yüce yola zorla nisbet et et et 
etetetetmemememeleri cehâlettleri cehâlettleri cehâlettleri cehâlettenenenen    dolayıdolayıdolayıdolayıdır.dır.dır.dır.    
OOOOnları nları nları nları bahislerininbahislerininbahislerininbahislerinin    reddi ve reddi ve reddi ve reddi ve 
MelâmiyMelâmiyMelâmiyMelâmiye yolue yolue yolue yolu,,,,    özellikle özellikle özellikle özellikle 
MuhammedMuhammedMuhammedMuhammed    meşrepli olanmeşrepli olanmeşrepli olanmeşrepli olan    en en en en 
mükemmel zâttan özel telkinle mükemmel zâttan özel telkinle mükemmel zâttan özel telkinle mükemmel zâttan özel telkinle 
kabul edikabul edikabul edikabul edip dedikoduyla p dedikoduyla p dedikoduyla p dedikoduyla 
aaaanlaşılnlaşılnlaşılnlaşılmadığı beyânından ibâret madığı beyânından ibâret madığı beyânından ibâret madığı beyânından ibâret 
olan kutsal beyitlerdir. olan kutsal beyitlerdir. olan kutsal beyitlerdir. olan kutsal beyitlerdir.     
 

 92 Bugün ders-i melāmetden sebaė almış nice merdān 
Birisi mübtedį bil sen bir evsaŧ olan ‘irfān 
 

Bugün nice mert kişi melâmet 
dersinden ders almıştır. Birisi ise 
ortada olan bir irfâna yeni 
başlamıştır, bil.  
 

 93 Daħi meziyetler vardır ol dersden sırrı almışlar  
Ħulāśā üç ėısm olmaė o derse cān atan irfān 
 

O dersten sır almışlar için 
meziyetler de vardır. Özetle o 
derse can atanlar için irfân üç 
kısım olmaktır.  
 

    94 Bidāyet ehli gördiler ŧulū‘ itmiş rubūbįyyet 
Bugün maŧlā‘-ı ef‘ālden olupdur cümlesi sekrān 
 

Bidâyet ehli rubûbîyetin [Allah’a 
mensubiyetin] doğuşunu 
gördüler. Bugün, onların hepsi 
amellerinin doğuşundan sarhoş 
olmuştur. 
 

 95 Nice naėş u nuėuşlardan ĥarekātdan sekenātdan 
Aluplar ders-i ef‘āli göründi anlara ānān 
 

Nice nakış ve işlemelerden, 
hareket ve duruşlardan amel 
dersi alırlar. Onlara bunlar 
göründü.   
 

 96 Bugün nuŧė itseler anlar yaėarlar nār-ı tevĥįdle 
ĐŜāfet şirketi yek-dem bilemez bunları nādān 

Bugün onlar konuşsalar, ortaklık 
bağıyla bir anda tevhid ateşini 

                                                 
13 Beni görürse. 
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 yakarlar. Câhil olan kişi bunları 
bilemez. 
 

    97 Nice zāhidleri sen bil ki ol şirk ü cehlinden 
Didiler nelere cebrį bilemez anları dūn-ān 

Sen nice zâhidleri bil ki o şirk ve 
cehâletlerinden nelere cebrî 
dediler. Aşağılık kimseler onları 
bilemez.  
 

 98 Oėurlar θλϕν…14 dersin bulurlar vaĥdetiñ vechin  
Görürler nūr-ı āŝārıñ olurlar sırr bil cānān 
 

[Onlar] “Sizi yarattı” dersini 
okurlar ve vahdetin vechini 
bulurlar. Ey cân! Bil ki onlar 
eserlerin nûrunu görürler ve sır 
olurlar.  
 

 99 Nedir cebriyye bildin mi anıñ şirki neden gelmiş  
Anı źenb-i vücūd dirmiş o pislere bugün ħırrān 
 

Cebriye nedir, onun şirki neden 
gelmiştir, bilir misin? O pislere 
bugün itâat edenlere günahkâr 
vücut denmiştir. 
 

    100 Muvaĥĥidler münezzehdir bugün źenb-i vücūddan 
bil 
Göremez āayrıyı aślā bunı ŧut sen daħi bürhān 
 

Bugün Allah’ın birliğine 
inananlar, günahkârlardan 
uzaktır. [Allah’ın birliğine 
inananlar] Allah’tan başkasını 
aslâ göremezler. Bunu delil 
olarak tut. 
 

8888    101 Bu dersi ėįl u ėāl śanma daħi ‘ilm-i kelām ŧanma 
Daħi Aristaŧalesden alamaz kimse hiç dermān 
 

Bu dersi ne dedikodu san ne de 
kelâm ilmi diye şaşır. Hiç kimse, 
Aristotales’ten bile [bu dersten 
aldığı gibi] dermân alamaz.  
 

    102 Nice bol yengliler gördüm daħi ol ėaba başlar hem 
Çalışdı sırr-ı tevĥįdden eŝerle işleri sįmān 
 

Pek çok sûretler hem de kaba 
başlar gördüm. Tevhît sırrından 
eserle işleri gümüş gibi çalıştı. 
 

    103 Bugün cām-ı Cem Ĥaydarı nūş iden ėamu erler 
Sülūk-ı Aĥmedįyle buldılar rāhı bugün yārān 
 

Bugün Haydar’ın kadehini içen 
o bütün erler, Ahmed’in 
sülûkuyla doğru yolu buldular. 
 

 104 Đşit oālum daħi kāmil ne cebrįdir ne ėadrįdir  
Kelām-ı ėadri hem cebrį velev dirse saña yārān 
 

Ey oğlum, sözümü işit! Dostlar 
sana Cebrî ya da Kaderî sözü 
söylemiş olsa da [aldırma. 
Çünkü] kâmil insan ne Cebrî ne 
de Kaderî’dir. 
 

 105 Bugün cennet-i ef‘āle gidüp aldılar hem leźźāt 
Yarınıñ cenneti neyler görünse anlara cānān  
 

Bugün amellerin cennetine gidip 
pek çok lezzet aldılar. Sevgili 
onlara bir görünse yarının 
cennetini önemsemezler. 
 

    106 Daħi nisbet mecāzįden muėaddes oldılar anlar  
Ĥaėįėat nisbetiñ bulmuş bunuñla cümle hem yārān 
 

Aynı zamanda onlar mecâzî olan 
nisbetten daha mukaddes 
oldular. Bununla beraber bütün 
dostlar hakîkat nisbetini bulmuş 
oldu.  

                                                 
14 Birden fazla âyette geçmektedir: Sizi yarattı. 
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 107 Śaėın anlarla güftārıñ işitsen daħi hem görseñ 

Ėıyās cāhillere ėılma ki anlar oldı dānāyān 
 

Onların sözlerini işitsen ya da 
onları görsen dahi sakın 
cahillerle kıyaslama. Çünkü 
onlar artık bilgili oldular.  
 

 108 Bugün hem şehr-i vaĥdetde bulunan ŧā’ife ėadriñ 
Ne dillerle idem vaśfıñ ki ‘āciz olmuş ‘ārifān 
 

Bugün vahdet şehrinde bulunan 
o topluluğun değerini hangi 
dillerle vasf edeyim ki? O ârifler 
âciz olmuştur.  
 

    109 Anıñçün sözümi kesdim diyemem iħvānıñ vaśfın 
Bidāyet ne nihāyet ne ŧarįėa girmedi Raĥmān  
 

Onun için sözümü kestim, o 
ihvânın vasfını yapamam. 
Başlangıç ve nihâyet nedir? [O] 
Rahmân hiçbir yola gitmedi. 
 

 110 Đşit ehl-i vaśaŧ vaśfıñ birāz sözler idem faślıñ 
Đdemem vallāhi şerĥiñ anı vaśf eyleyen Yezdān 
 

Vasat ehlinin hâlini işit, bu 
bölümden biraz bahsedeyim. 
Allah hakkı için onun 
açıklamasını ben yapamam. Onu 
târif eden Allah’tır. 
 

 111 Bugün ehl-i śıfāt anlar şükr olsun nice cānlar 
Alup dersi melāmetden nice sırr-ı śıfāt iħvān 
 

Đhvân, melâmet dersinden pek 
çok sıfatın sırrını alıp, bugün 
sıfat ehli olmuştur. Nice cânlara 
şükürler olsun. 
 

    112 Bugün çıėdılar evśāfdan daħi nisbet mecāzįden  
O sırr-ı śıfatı anlar bulardır mevśūfı ŧannan 
 

Bugün mecaz nisbetinden ve 
vasıflarından ayrıldılar. O sıfatın 
sırrını bulanlar kendilerini 
tannân diye vasıflandıranlardır.  
 

 113 Ki seb‘a śıfatıñ bunlar Ĥaėėa hem nisbetin virmiş 
Bugün υ〈↓ √υ∅υ⇑ 15 dersinde olar yanan 
 

Bunlar yedi sıfatın nisbetini 
Hakk’a vermiştir. Bugün “O 
hiçbir şeyle vasıflanamaz” 
dersinde yanan onlardır.  
 

 114 Tecellį eyledikçe bil tecellį-i śıfātullāh 
Görürler şübhe yoė yek-dem o vech-i pākda hem 
yārān 

Allah’ın sıfatlarının tecellisi, o 
temiz yüzde tecelli eyledikçe tek 
bir an bile olsa dostlar şüphesiz 
görürler. Bunu bil.  
 

    115 Bunlar telėįn-i Aĥmedden alupdur cümlesi dersin 
Muėaddes mürşidiñ vechin görüpdür sen de hem 
inan 
 

Bunların hepsi Ahmed’in 
öğrettiği dersi almış, o mukaddes 
mürşidin yüzünü görmüştür. 
[Buna] sen de inan.  
 

 116 Śaėın mürşidleriñ śanma ėil ü ėāl hem ħayāl ŧanma 
Nüzūl itmiş Ħudādan bil böyledür raĥmet-i yārān 
 

Sakın ola mürşidlerini dedikodu 
sanıp, hayâl zannetme!  [O 
mürşitler] Allah’tan nüzûl 
etmiştir. Bilesin ki sevgilinin 
rahmeti böyledir. 
 

 117 Bugün ol mürşidi bil sen ki vaśfından ‘āciz olmuş 
Diyemem źerresin ħāşā ki vaśfın didi hem Ėurān 

Bugün o mürşidi hâlinden âciz 
olmuş bil. [Onun] zerresini bile 
asla söyleyemem. Onun vasfını 

                                                 
15 O hiçbirşeyle vasıflanamaz. 
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 Kurân anlattı.  
 

    118 Đşit nuŧė-ı Muĥammedden daħi ol dürr-i cevherden 
Ki insān hem daħi Ėurān dimişdir aña tev-‘emān 
 

Bunu o değerli inci olan 
Muhammed’in sözünden işit. 
Hem insan hem de Kurân ona 
“ Đkizler” demiştir. 
 

 119 Daħi ol Ĥaydar-ı Kerrār işitdin mi ne dir ol yār 
Ĥaėįėat ehline dirmiş işit cānā ◊∞ℵϕ⇔↓ °⇓↓16 

Ey cân! Haydar-ı Kerrâr’ın, o 
yârın ne dediğini işittin mi? 
Hakîkat ehline “Ben Kurân’ım” 
dermiş. 

    

9999     ĖālĖālĖālĖāleeee    Allahu Te‘ālā Allahu Te‘ālā Allahu Te‘ālā Allahu Te‘ālā κκκκ????↓↓↓↓    ττττ⇓⇓⇓⇓↓↓↓↓    θθθθ⇔⇔⇔⇔    ††††ΧΧΧΧΦΦΦΦ    ΦΦΦΦ≡≡≡≡    θθθθΤΤΤΤηηηη⇓⇓⇓⇓↓↓↓↓    ÷÷÷÷        ¬¬¬¬°°°°∏∏∏∏↓↓↓↓    ÷÷÷÷    

°°°°ρρρρ××××°°°°∞∞∞∞    θθθθℵℵℵℵρρρρℜℜℜℜ 17171717     bu āyetbu āyetbu āyetbu āyet----i kerįmenii kerįmenii kerįmenii kerįmeniñ sırrına mıñ sırrına mıñ sırrına mıñ sırrına mıśdaė u śdaė u śdaė u śdaė u 
mažhar olduėlarmažhar olduėlarmažhar olduėlarmažhar olduėları ı ı ı ŧŧŧŧā’ifeā’ifeā’ifeā’ife----i melāmiyyenii melāmiyyenii melāmiyyenii melāmiyyeniñ beyñ beyñ beyñ beyānānānānı ı ı ı 
babababaĥŝidir.ĥŝidir.ĥŝidir.ĥŝidir.    
 

Allahu Teâlâ buyurdu: “Allahu Teâlâ buyurdu: “Allahu Teâlâ buyurdu: “Allahu Teâlâ buyurdu: “Biz Biz Biz Biz 
onlara, ufuklarda ve kendi onlara, ufuklarda ve kendi onlara, ufuklarda ve kendi onlara, ufuklarda ve kendi 
canlarında âyecanlarında âyecanlarında âyecanlarında âyetlerimizi tlerimizi tlerimizi tlerimizi 
göstereceğiz ki onungöstereceğiz ki onungöstereceğiz ki onungöstereceğiz ki onun    [Kurân’ın] [Kurân’ın] [Kurân’ın] [Kurân’ın] 
gerçek olduğu onlargerçek olduğu onlargerçek olduğu onlargerçek olduğu onlara iyice belli a iyice belli a iyice belli a iyice belli 
olsunolsunolsunolsun” bu ” bu ” bu ” bu ââââyetyetyetyet----i kerîmenin sırrına i kerîmenin sırrına i kerîmenin sırrına i kerîmenin sırrına 
ölçüt ve mazhar olan Melölçüt ve mazhar olan Melölçüt ve mazhar olan Melölçüt ve mazhar olan Melâmiâmiâmiâmiye ye ye ye 
tâifesinitâifesinitâifesinitâifesini    anlatananlatananlatananlatan    bahistir.bahistir.bahistir.bahistir.    
 

 120 Oėu cānā gice gündüz mufaśśal anlarıñ sırrın 
∑ℵρℜ18  āyeti virmiş niceye cümle hem bürhān 
 

Ey sevgili, gece gündüz onların 
tafsilatlı sırrını oku. Birçoğuna 
“Göstereceğiz” âyeti delil 
olmuştur. 

 121 Oėundı āyet-i āfāė mufaśśal sırr hem enfüs 
Hüve’l-ĥaė u hüve’l-muŧlaė zihį ol a‘lā-yı insān  
 

Ufukların âyeti ve ruhların 
tafsilatlı sırrı okundu! Ne hoş o 
en yüce insana ki gerçek odur, 
mutlak odur.  
 

    122 Śaėın oėın ıraė śalma uzaėda śanma hem ŧanma 
Zahidān sözine ėanma bu bir sırdır bilür yārān 
 

Okunu uzağa atmaktan kaçın. 
[Onu] uzakta sanma ve şaşırma. 
Zâhidlerin sözüne kanma, bu 
sırrı bütün dostlar bilir.  
 

 123 Śıfāyetün olan iħvān śıfāt-ı cennete girmiş 
Şarāb-ı ħamrā’-ı vechiñ bulardır dā’imā nūşān 
 

Kendisini [günahlardan] 
arındıran ihvân cennet sıfatlarına 
girmiştir. Senin yüzünün kırmızı 
şarabını daima içenler bunlardır. 
 

 124 Bular mir’āt oluplardır cemāl-i yār buluplardır 
Śıfātullāh bugün nūrun bulardır ehl hem dįdān 
 

Bunlar ayna olup sevgilinin 
cemâlini bulmuşlardır. Bugün 
Allah’ın sıfatlarının nûrunun 
sahibi hem de gözü bunlardır.  
 

    125 Bular hem ehl-i saĥė olmuş ĥuŜūr-ı ĥaŜrete varmış 
Olar hem nūr-ı vaĥdetde yaėamaz ānı hem nįrān 
 

Bu kişiler sahk ehli olmuş, 
sevgilinin huzuruna varmışlardır. 
Onlar vahdetin nurundadırlar, 
[artık] onları ateş yakamaz.  
 

  ĖālĖālĖālĖāleeee    Allahu Te‘ālā Allahu Te‘ālā Allahu Te‘ālā Allahu Te‘ālā ‹‹‹‹ΞΞΞΞΧΧΧΧ⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓    ∉∉∉∉ϖϖϖϖππππΤΤΤΤ⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓υυυυ〈〈〈〈    →→→→⊗⊗⊗⊗    ττττννννΗΗΗΗππππ∧∧∧∧ΥΥΥΥϖϖϖϖ⇔⇔⇔⇔19191919    ėavlėavlėavlėavl----i i i i 
şerşerşerşerįfinde ancaė Semį‘ Baśįr isįfinde ancaė Semį‘ Baśįr isįfinde ancaė Semį‘ Baśįr isįfinde ancaė Semį‘ Baśįr isiiiimleriniñ mleriniñ mleriniñ mleriniñ ĤaĤaĤaĤaėėa ėėa ėėa ėėa 

Allahu Teâlâ buyurdu: “Allahu Teâlâ buyurdu: “Allahu Teâlâ buyurdu: “Allahu Teâlâ buyurdu: “Onun Onun Onun Onun 
benzeri gibi bir şey yoktur. O, benzeri gibi bir şey yoktur. O, benzeri gibi bir şey yoktur. O, benzeri gibi bir şey yoktur. O, 

                                                 
16 Ben Kuran’ım. 
17 Fussilet 41/53: Biz onlara, ufuklarda ve kendi canlarında âyetlerimizi göstereceğiz ki onun [Kurân’ın] 
gerçek olduğu onlara iyice belli olsun.  
18 Fussilet 41/53: Göstereceğiz. 
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ĥĥĥĥaśrolunmasaśrolunmasaśrolunmasaśrolunması vu maı vu maı vu maı vu maėāmėāmėāmėām----ı tevı tevı tevı tevĥĥĥĥįdįdįdįd----i śi śi śi śıfıfıfıfāt sāt sāt sāt sırrına ırrına ırrına ırrına 
mažhar olan Melāmiyyemažhar olan Melāmiyyemažhar olan Melāmiyyemažhar olan Melāmiyye----iiii    meşrebmeşrebmeşrebmeşreb----i ‘ālįlerini i ‘ālįlerini i ‘ālįlerini i ‘ālįlerini şerşerşerşerĥ ü ĥ ü ĥ ü ĥ ü 
beyān mebbeyān mebbeyān mebbeyān mebĥaŝĥaŝĥaŝĥaŝıdır.ıdır.ıdır.ıdır.    
 

öyle işiten, öyle görendiröyle işiten, öyle görendiröyle işiten, öyle görendiröyle işiten, öyle görendir” kutsal ” kutsal ” kutsal ” kutsal 
ssssözünde ancak Semî ve Basâr özünde ancak Semî ve Basâr özünde ancak Semî ve Basâr özünde ancak Semî ve Basâr 
isimlerinin Hakk’a isimlerinin Hakk’a isimlerinin Hakk’a isimlerinin Hakk’a mahsus mahsus mahsus mahsus 
olması ve tevhîdolması ve tevhîdolması ve tevhîdolması ve tevhîd----i sıfât i sıfât i sıfât i sıfât 
makâmının sırrına mazhar olan makâmının sırrına mazhar olan makâmının sırrına mazhar olan makâmının sırrına mazhar olan 
yüce meşrepli Melâmîleri şerh ve yüce meşrepli Melâmîleri şerh ve yüce meşrepli Melâmîleri şerh ve yüce meşrepli Melâmîleri şerh ve 
anlatananlatananlatananlatan    bahistir.bahistir.bahistir.bahistir.    
 

 126 Olar ĥaėėında hem geldi oėu hüve’s-semį‘ dersin 
Hüve’l-baśįr    daħi bilsin zihį ol ‘ālem-i Raĥmān 
 

Đşiten O’dur dersini oku ve gören 
O’dur dersini de bil. [Bu iki 
ders] onlar hakkında geldi. Ne 
hoş o âlemlerin Rahmân’ına!  
 

    127 Bular ehl-i fenā olmuş fenānıñ ėadrini bilmiş 
Yed-i pāk-i Muĥammedden olara virdi hem bürėan 
 

Bunlar fenâ ehli olmuş ve 
fenânın değerini bilmiştir. 
[Allah] Muhammed’in pâk 
elinden onlara beyaz tenli adam 
verdi.       
 

 128 Zāhidler bunları bilmez daħi hem yüzlerin görmez 
Görinen anlara žıldır böyle bildi źevi’l-iĥsān 
 

Zâhidler bunları hem bilmez, 
hem de yüzlerini görmezler. 
Onlara görünen gölgedir, ihsan 
sahipleri böyle bildi. 
 

 129 Anıñçün ŧaşları atmış bulamaz kendine batmış  
Daħi ol ėa‘r-ı dūzaħda yanar ol ŧā’ife ħüsrān 
 

Onun için taş atmışlardır. Bu 
taşları bulamazlar. [Çünkü] 
kendilerine batmıştır. O tâife 
cehennemin dibinde hüsrân 
içinde yanar. 
 

    130 Nicesin gördiler āfāė olupdur cümlesi berbād 
Ŧutup ol anları Ėahhār ki anlar itdiler bühtān 
 

Nicesi ufukları gördü ve cümlesi 
berbat oldu. Kahredici Allah 
hepsini tuttu. Çünkü onlar yalan 
söylediler.  
 

 131 Oėu sen ↓υ⇔υ× ◊↓20 hem ve ο⋅ hem τν⇔↓ ΧΤ≡21 di 
Saña kāfį didi Ĥaė bil śaėın sen olma ŧā’ifān 
 

Sen “Eğer yüz çevirirseniz” hem 
de “Allah bana yeter” de. Allah: 
“Bu dediklerin sana yeterli, 
sakın sen o cehennem 
tâifesinden olma!” dedi.  
 

  ŦŦŦŦā’ifeā’ifeā’ifeā’ife----i Melāmiyyenii Melāmiyyenii Melāmiyyenii Melāmiyyeniñ ñ ñ ñ źikrleźikrleźikrleźikrleri ismri ismri ismri ism----i a‘žam u źikri a‘žam u źikri a‘žam u źikri a‘žam u źikr----i i i i 
vücūd oldvücūd oldvücūd oldvücūd oldııııāāāāı vu hiç bir ı vu hiç bir ı vu hiç bir ı vu hiç bir ān ħālį olmayup ān ħālį olmayup ān ħālį olmayup ān ħālį olmayup ττττνννν⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓ℵℵℵℵ∧∧∧∧↵↵↵↵    σσσσ⊂⊂⊂⊂    ∉∉∉∉ϖϖϖϖ±±±±    

≥≥≥≥ℵℵℵℵ°°°°˜̃̃̃    θθθθϖϖϖϖνννν××××    ⇐⇐⇐⇐°°°°÷÷÷÷ℵℵℵℵ22222222     ėavlėavlėavlėavl----i şeri şeri şeri şerįfiniįfiniįfiniįfiniñ mıñ mıñ mıñ mıśdaė ricāli olup śdaė ricāli olup śdaė ricāli olup śdaė ricāli olup 
iiiiħlħlħlħlāśa nā’il olduėlarāśa nā’il olduėlarāśa nā’il olduėlarāśa nā’il olduėları vu şeyı vu şeyı vu şeyı vu şeyŧŧŧŧān aleyhü’lān aleyhü’lān aleyhü’lān aleyhü’l----la‘ne añları la‘ne añları la‘ne añları la‘ne añları 
iiiiħlħlħlħlālden ümįd kesdigi ālden ümįd kesdigi ālden ümįd kesdigi ālden ümįd kesdigi śabāśabāśabāśabāĥatĥatĥatĥat----ıııı    ‘ālį źikr ü beyān‘ālį źikr ü beyān‘ālį źikr ü beyān‘ālį źikr ü beyānıdır.ıdır.ıdır.ıdır.    
 

Melâmiye Melâmiye Melâmiye Melâmiye tâifesinin zikirlerinin tâifesinin zikirlerinin tâifesinin zikirlerinin tâifesinin zikirlerinin 
en büyük isimler ve vücûd zikri en büyük isimler ve vücûd zikri en büyük isimler ve vücûd zikri en büyük isimler ve vücûd zikri 
olduğu ve hiçbir an hâlolduğu ve hiçbir an hâlolduğu ve hiçbir an hâlolduğu ve hiçbir an hâlîîîî    olmayıp olmayıp olmayıp olmayıp 
““““Onlar, o kullardır ki ne ticâret Onlar, o kullardır ki ne ticâret Onlar, o kullardır ki ne ticâret Onlar, o kullardır ki ne ticâret 
ne alışne alışne alışne alış----veriş onları Allah’ın veriş onları Allah’ın veriş onları Allah’ın veriş onları Allah’ın 
zikrinden alıkoyarzikrinden alıkoyarzikrinden alıkoyarzikrinden alıkoyar” kutsal ” kutsal ” kutsal ” kutsal 
sözünün sözünün sözünün sözünün ölçüt ricâli olup ihlâsa ölçüt ricâli olup ihlâsa ölçüt ricâli olup ihlâsa ölçüt ricâli olup ihlâsa 
erdikleri ve şeytanın, lânet onun erdikleri ve şeytanın, lânet onun erdikleri ve şeytanın, lânet onun erdikleri ve şeytanın, lânet onun 
üzerine oüzerine oüzerine oüzerine olsunlsunlsunlsun, onları yoldan , onları yoldan , onları yoldan , onları yoldan 
çıkarmaktan ümidiniçıkarmaktan ümidiniçıkarmaktan ümidiniçıkarmaktan ümidini    kesdiği kesdiği kesdiği kesdiği 
yüceyüceyüceyüce    güzelliğingüzelliğingüzelliğingüzelliğin    zikir ve zikir ve zikir ve zikir ve 
beyânbeyânbeyânbeyânııııdır. dır. dır. dır.     

                                                                                                                                               
19 Şûrâ 42/11: Onun benzeri gibi bir şey yoktur. O, öyle işiten, öyle görendir. 
20 Birden fazla âyette geçmektedir: Eğer yüz çevirirseniz. 
21 Zümer 39/38: De ki: Allah bana yeter. 
22 Nûr 24/37: Onlar, o kullardır ki ne ticâret ne alış-veriş onları Allah’ın zikrinden alıkoyar. 
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10101010    132 Velākin bir sözüm ėalmış işit cānā diyem bil sen  

Ki anlar źikr iderler mi ki źikrin görmedi insān 
 

Ey cân! Velâkin bir sözüm kaldı, 
bunu diyeyim de işit ve bil. 
Onlar zikrederler mi? Đnsanlar 
onların zikrini hiç görmediler. 
 

 133 Ki anlar her nefesde bil iderler źikr ism-i a‘žam  
Daħi źikr-i vücūd olmuş vücūdlarına hem ĥūrān 
 

Bil ki onlar her nefeste en büyük 
isimleri zikrederler. Hûriler 
vücutlarına vücut zikri olmuştur.  
 

 134 Göremez źikrini emlāk nice insān daħi eflāk  
Şaşırdı şeyŧān-ı mel‘ūn idemez anları iź‘ān 
 

Nice mülkler, nice insan ve de 
felekler onların zikrini göremez. 
Lânetlenmiş şeytan onlara boyun 
eğdiremeyince şaşırdı. 
 

    135 Didi Ėurān ricāl vardur oėu θϖν×23 añla 
Ticāretler vehm-i bey‘ler viremez anlara noėśān 
 

Kurân-ı Kerîm “Mevki sahibi 
kimseler vardır” dedi. 
“Alıkoyamaz” [âyetini] oku ve 
anla. Ticâret ve satış tereddütü 
olanlara bir eksiklik veremez.  
 

 136 Anıñçün kāmilān dirmiş daħi ol iħlāśı bilmiş 
Nedir iħlāś buyurmuşlar ėulaāıñ ŧut işit cānān 
 

Onun için ihlâsı bilen kâmil bir 
kişiye “Đhlâs nedir?” diye 
sormuşlar. Ey sevgili, kulağını 
aç ve dinle. 
 

 137 Odur iħlāś ki melekler yazamaz zįra bilmezler 
Daħi şeyŧān yazamazmış zirā görmez böyle insān 
 

Đhlâs odur ki melekler onu 
yazamaz, çünkü bilmezler. 
Şeytan dahi yazamaz, çünkü 
böyle insan görmez. 
 

    138 Oėu ĥūr u maėśūrāt daħi şānlarını bil sen24 
Nice fenāfillāhda bulur mı anları şeyŧān 
 

Hûri ve güzelleri oku da onların 
şanlarını bil. Şeytan onları 
fenâfillahta bulur mu?   
 

 139 Nedir ins ü nedir şeyŧān u bil ki mā-sivā cümle  
Göremez anları hem de bilemez daħi hem āayrān 
 

Đnsan ve şeytan nedir? Bil ki 
hepsi dünya ile ilgili şeylerdir. 
Başkası bunları ne görür ne de 
bilir.  
 

 140 Bu bir sırr-ı melāmetdir Ħudādan āayrı hem bilmez  
Ki anlar ĥarem-i ‘izzetde olmuş cümle maĥbūbān 
 

Bu bir melâmet sırrıdır. [Bu 
sırrı] Allah’tan başkası bilmez. 
Onların hepsi izzet hareminde 
sevgili olmuşlardır. 
 

    141 Ve gerçi saña baėarlar nice söz daħi söylerler 
Velākin anlarıñ sırrı daħi hem yüzleri Raĥmān 
 

Gerçi sana bakarlar ve söz bile 
söylerler. Velâkin onların hem 
sırrı hem de yüzleri Rahmân’dır.  
 

 142 Görünmez izleri bil sen oėunmaz sırları añla 
Bilürmiş anları Allāh bilemez anları dūn-ān 
 

Bilesin ve anlayasın ki onların 
izleri görünmez, sırları okunmaz. 
Allah onları bilir, aşağılık kimse 
ise bilemez. 
 

 143 Görinür śūretā anlar ki āħir śafda görmüşler Görünüşte onlar son saftadırlar, 

                                                 
23 Nûr 24/37: Alıkoyamaz. 
24 Bu mısrada vezin problemi vardır. 
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Meger miĥrābdadır anlar olardır bil sen imāmān  
 

halbuki mihraptadırlar. Bilesin 
ki (gerçek) imam onlardır. 
 

    144 Anıñçün žāhiren anlar fuėarā olmuş ol cānlar 
Nicesi şekl-i ‘avāmda olupdur cümle mestūrān 
 

Onun için o canlar görünüşte 
yoksul olmuştur. Çoğu kendisini 
halk şeklinde [halktan biri gibi] 
gizlemiştir.  
 

 145 Bugün şehr-i melāmet baėçasından bir gül-i ra‘nā 
Götürdüm vaśfların añla yeter saña bu bir reyhān 
 

Bugün melâmet şehrinin 
bahçesinden güzel bir gül 
götürdüm. Bu tek reyhan sana 
yeter, vasıflarını sen anla.  
 

 146 Daħi bir ŧā’ife vardır ki anlara daħi cāndır 
Olupdur cümle źātiyyūn didiler bunlara ‘aynān  
 

Bir grup daha vardır ki onlara 
bile candır. Hepsi zâtla ilgili 
olmuştur, bunlara “[Zâtın] 
aynısıdır” dediler.  
 

    147 Vücūdların fenā itmiş vücūd-ı Ĥaėėa hem gitmiş 
Arada ėalmamış illā olardır vech-i bi’l-iĥsān 
 

Vücutlarını fenâ ederek Hakk’ın 
vücuduna gitmişlerdir. Arada 
kalmamıştırlar, meğer iyiliğin 
yüzü onlardır.  
 

  ĖālĖālĖālĖāleeee    Allāhu Te‘ālā Allāhu Te‘ālā Allāhu Te‘ālā Allāhu Te‘ālā µµµµ±±±±ℵℵℵℵ    ττττ÷÷÷÷    ϕϕϕϕΧΧΧΧ    ◊◊◊◊°°°°∏∏∏∏    °°°°ϖϖϖϖνννν⊂⊂⊂⊂    σσσσ⇑⇑⇑⇑    οοοο∧∧∧∧25252525    ėavlėavlėavlėavl----i i i i 
şerşerşerşerįfiniįfiniįfiniįfiniñ sırrına ñ sırrına ñ sırrına ñ sırrına śūretśūretśūretśūret    mažharmažharmažharmažharın beyın beyın beyın beyānānānānı vu maı vu maı vu maı vu mažhar žhar žhar žhar 
olan źevātolan źevātolan źevātolan źevātıñ evıñ evıñ evıñ evśāf u aśāf u aśāf u aśāf u aĥvĥvĥvĥvāli baāli baāli baāli baĥŝidirĥŝidirĥŝidirĥŝidir. . . .     
 

Allahu Teâlâ buyurdu: Allahu Teâlâ buyurdu: Allahu Teâlâ buyurdu: Allahu Teâlâ buyurdu: 
“Yeryüzünde bulunan her şey “Yeryüzünde bulunan her şey “Yeryüzünde bulunan her şey “Yeryüzünde bulunan her şey 
fânidir. Rabb’inin yüzü bâkidir” fânidir. Rabb’inin yüzü bâkidir” fânidir. Rabb’inin yüzü bâkidir” fânidir. Rabb’inin yüzü bâkidir” 
kutsal sözünün sırrına kutsal sözünün sırrına kutsal sözünün sırrına kutsal sözünün sırrına sûret olan sûret olan sûret olan sûret olan 
mazharmazharmazharmazharınınının    beyânı ve mazharbeyânı ve mazharbeyânı ve mazharbeyânı ve mazhar    olan olan olan olan 
kişilerin sıfatları ile hâkişilerin sıfatları ile hâkişilerin sıfatları ile hâkişilerin sıfatları ile hâllerinin llerinin llerinin llerinin 
bahsidir. bahsidir. bahsidir. bahsidir.     
 

 148 Fenāfi’ź-źāt idüplerdir fenā-ender-fenā dersiñ  
Sülūkla bildiler anlar ki ◊°∏ °ϖν⊂ σ⇑ ο∧26 
 

Fenâdan fenâ dersinde kendi 
kendilerini yok ettiler. Onlar 
“Yeryüzünde bulunan her şey 
fânidir” [âyetini] sülûkla 
öğrendiler.  
 

11111111    149 Daħi maĥv oldılar anlar seviy hem görmedi cānlar 
Arada ėalėdı hem anlar göremez anları ezmān  
 

Aynı zamanda onlar mahv 
oldular, canları düzlük görmedi. 
Hem onlar aradan kalktılar, 
[artık] onları zaman göremez. 
 

 150 O sırr-ı mažhar-ı Ĥaydar içirdi anlara cāmıñ 
Olupdur cümlesi bį-ĥūş o cānlardır bugün ĥayrān 
 

O Haydar’ın mazharının sırrı, 
onlara kadehinden içirdi. [O 
kadehten içenlerin] hepsi şaşkına 
döndü. O canların hepsi bugün 
hayrandırlar. 
 

 151 Zihį ol sāėi-i iħvān niceyi itdi ser-ħoşān 
Şarāb-ı lā-yezālįden olurlar cümle Ĥaydarān 
 

Ne hoş o ihvânın sâkisine ki pek 
çok kişiyi kendinden geçirdi. 
Bitmeyen şaraptan hepsi Haydar 
gibi olurlar. 
 

    152 Đlāhį cümleyi itme cemāl-i sırr-ı Ĥaydardan 
Ve sırr-ı ehl-i beytden hem bu faėįri daħi dūrān  

Ey Allah’ım! Haydar’ın sırrının 
cemâlinden kimseyi mahrûm 

                                                 
25 Rahmân 55/26-27: Yeryüzünde bulunan her şey fânidir. Rabb’inin yüzü bâkidir.  
26 Rahmân 55/26: Yeryüzünde bulunan her şey fânidir. 
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 etme ve Peygamber’in 
akrabalarının sırrından bu fakiri 
uzaklaştırma.  
 

 153 Alanlar bu fenā dersin aradan ėalėdılar anlar  
Virür mürşid aña cāmlar olar buldı daħi cānān  
 

Bu fenâ dersini alanlar aradan 
kalktılar. Mürşid o kişilere kadeh 
sununca, onlar da sevgiliyi 
buldular. 
 

 154 Nedir cinān işit cānā daħi emlāk daħi eflāk  
Ki anlar źevėine cümle ėamusı oldılar ĥayrān 
 

Ey sevgili! Cennetler, mal ve 
mülkler, felekler nedir ki herkes 
onların zevkine kapılıp hayran 
oluyor?   
 

    155 Oėu sen σϖ⊂ ∑♣ℵ 27 ĥadįŝiñ sırrını añla  
Ki bilesiñ anıñ ėadrin buyurmuşdur źevi’l-iĥsān 
 

Sen “Hiçbir göz görmedi” 
hadisini okuyup sırrını anla ki 
ihsân sahibi: “Bu hadîsin 
değerini bil!” diye buyurmuştur. 
 

 156 Bu źātiyyūn olan erler tevĥįdlerle hem birler  
Ki υ〈 ↓ υ÷υ⇑ 28 didiler nitekim pįrān  
 

Kendilerini zâta adamış olan 
erler, tevhidlerle birdirler. 
Nitekim pirler: “Allah’tan başka 
mevcut [var olan] hiç kimse 
yoktur” dediler.  
 

 157 Đderler hem sefer źāta vücūdı hem mecāzįden  
Daħi ef‘āl śıfātdan bil olardır eyleyen seyrān  
 

Mecâzi vücutlarıyla Allah’a 
sefer ederler. Bil ki amellerinin 
durumundan dolayı bu yolculuğa 
çıkanlar onlardır.   
 

    158 Daħi ehl-i ‘urūc dirler ĥaėįėat ehli bil sen de 
Ki zįrā itdiler mi‘rāc maėāmāt oldı nerd-bān 
 

Hakikat sahiplerine “yükselen 
kimseler” derler. Çünkü 
makâmları merdiven oldu ve 
göğe yükseldiler. Bunu sen de 
bil.  
 

 159 Olupdur cümlesi vāśıl nicesi sırr-ı ef‘āldir  
Daħi sırr-ı śıfāt gelmiş nicesi bil daħi inān 
 

Cümlesi [Allah’a] kavuşmuştur 
ve nicesi fiillerin sırrıdır. Aynı 
zamanda sıfatlarının sırrı 
gelmiştir. Nicesini bil ve inan.  
 

  MürşidMürşidMürşidMürşid----i ki ki ki kāmilāmilāmilāmil    yedinden meyyedinden meyyedinden meyyedinden mey----i vai vai vai vaĥdet ĥdet ĥdet ĥdet küküküküūsundanūsundanūsundanūsundan    
nūnūnūnūş idüp maş idüp maş idüp maş idüp maėāmātėāmātėāmātėāmāt----ı fenı fenı fenı fenā źevėinden sekrān olan ā źevėinden sekrān olan ā źevėinden sekrān olan ā źevėinden sekrān olan 
‘uşş‘uşş‘uşş‘uşşāėa cühelānāėa cühelānāėa cühelānāėa cühelānıñ mecıñ mecıñ mecıñ mecźūbān u mecnūnān telėįn źūbān u mecnūnān telėįn źūbān u mecnūnān telėįn źūbān u mecnūnān telėįn 
itdikleri źikr ü beyān baitdikleri źikr ü beyān baitdikleri źikr ü beyān baitdikleri źikr ü beyān baĥŝidir. ĥŝidir. ĥŝidir. ĥŝidir.     
FaślFaślFaślFaśl----ı fı fı fı fį beyānį beyānį beyānį beyān    sekrānsekrānsekrānsekrān----ı ehlı ehlı ehlı ehl----i aėįėāni aėįėāni aėįėāni aėįėān    
 

Kâmil Kâmil Kâmil Kâmil bir bir bir bir mürşimürşimürşimürşitttt    elinden vahelinden vahelinden vahelinden vahdet det det det 
şarabının şarabının şarabının şarabının kadehinikadehinikadehinikadehini    nûş edip fenâ nûş edip fenâ nûş edip fenâ nûş edip fenâ 
makâmının zevkinden sarhoş makâmının zevkinden sarhoş makâmının zevkinden sarhoş makâmının zevkinden sarhoş 
olan âşıklara câhil kişilerin olan âşıklara câhil kişilerin olan âşıklara câhil kişilerin olan âşıklara câhil kişilerin 
meczûb ve mecnûn telkin meczûb ve mecnûn telkin meczûb ve mecnûn telkin meczûb ve mecnûn telkin 
ettiklerini zikir ve beyân eden ettiklerini zikir ve beyân eden ettiklerini zikir ve beyân eden ettiklerini zikir ve beyân eden 
bahistir.  bahistir.  bahistir.  bahistir.      
Sarhoş olan akîk ehliniSarhoş olan akîk ehliniSarhoş olan akîk ehliniSarhoş olan akîk ehlini    anlatan anlatan anlatan anlatan 
fasfasfasfasıııılllldır.dır.dır.dır.    
    

    160 Anı kim āarė idüp nūr-ı źatullāh oldı hem fānį  
Odur pervāne-i źāt bil didiler aña mescūdān 

Onu Allah’ın nûru boğdu ve o 
kişi fâni oldu. Zâtın pervanesi o 
kişidir bil. Ona “kendisine secde 

                                                 
27 Hiçbir göz görmedi. 
28 Allah’tan başka mevcût [var olan] hiç kimse yoktur. 
 



 58

 edilmiş ” dediler. 
 

 161 Ėanı bir er anıñ ėadrin bilüp alsun daħi varsun  
Sözi ĥaėdır daħi bilsün aña dirler ki meczūbān  
 

Onun değerini anlayıp bilecek ve 
ona varacak bir er nerede? Bilsin 
ki onun sözü gerçketir. Ona 
divâne derler.  
 

 162 Zihį ol vaĥdet-i Ĥaėda içen ol cām-ı vaĥdetden  
Cünūnunı Đlāhįden ki dirler aña mecnūnān  
 

Hakkın birliğinde o vahdet 
kadehinden içen kişiye ne güzel! 
Aşkının galip gelmesi 
Allah’tandır; [fakat] ona çılgın 
derler.  
 

    163 Ėarındaşım işitdiñ sen ki Ėurān bizlere virdi  
Nice dirler o cāhiller peyamberlere mecnūnān  
 

Ey kardeşim, Kurân’ın bizlere 
verdiğini sen duydun. O cahil 
kişiler peygamberlere nasıl 
çılgın derler?  
 

 164 Haşā peyāamberān cümle ki ‘aėl-ı küll-i a‘žamdan  
Daħi hem ‘ālem-i ėudsden gelürler bilmedi dūn-ān 
 

Hâşâ! Peygamberlerin hepsi her 
şeyi kavrayan üstün akıldan ve 
Tanrı âleminden gelirler. 
Aşağılık kimseler bunları 
bilemez.  
 

12121212    165 Anıñçün vereŝe cānā bugün nice eźāya hem  
Çekerler cāhil-i dūndan ki cāhil oldı Fir‘avnān  
 

Ey cân! Cahiller Firavun [gibi] 
oldu. Onun için mirasçılar bugün 
aşağılık cahil kimselerden nice 
eziyet çekerler.   
 

    167 Ħudāyā bizleri ėılma ıraė o silk-i Aĥmedden  
Virem meslekine cānım olam hem vechine ėurbān 
 

Ey Allah’ım! Bizleri Ahmed’in 
yolundan uzaklaştırma. Onun 
yoluna canımı vereyim ve 
vechine kurban olayım. 
 

 168 Yiyem süfre-i Aĥmedden ĥaėāyıė loėmasın her-
dem  
Đçem şarāb-ı ‘aşėından olam hem cümleye meydān 
 

Ahmed’in sofrasından her an 
hakîkatlerin lokmasını yiyeyim, 
Aşk şarabından içeyim ve 
cümleye meydân olayım. 
  

 169 Ŧalam baĥr-i ĥaėāyıėa çıėaram dürlü cevherler  
Bugün ol nūr-ı źātında olalım her lemĥa hem āarėān  
 

Hakikat denizine dalıp, çeşitli 
cevherler çıkarayım. Bugün o 
zatın nurunda parıltıya gark 
olayım. 
 

    170 Be-cāh-i ĥaŜret-i Aĥmed ü hem de cāh-i ehl-i beyt  
Iraė itme beni rāhdan acib yā ĤaŜret-i Raĥmān 
 

Ey Allah’ım! Hz. Peygamber’in 
ve onun ehl-i beytinin 
çevresinden bizleri çok 
uzaklaştırma. 
 

 171 Ėanı bir dil ki şerĥ itsün fenā-ender-fenā sırrın  
Anıñçün mürşid-i Ĥaė hem virür cāmla anı seyrān  
   

Nasıl bir dil fenâdan fenâ sırrını 
şerh etsin? Onun için Hak 
mürşidi onu kadeh vererek 
seyrân ettirir.  
 

  MaėāmātMaėāmātMaėāmātMaėāmāt----ı feı feı feı fenā ėįl ü ėāl ile aħź olunmayup ancaė nā ėįl ü ėāl ile aħź olunmayup ancaė nā ėįl ü ėāl ile aħź olunmayup ancaė nā ėįl ü ėāl ile aħź olunmayup ancaė 
mürşidmürşidmürşidmürşid----i kāmili kāmili kāmili kāmil----iiii    MuMuMuMuĥammedĥammedĥammedĥammedįden  źevė ile įden  źevė ile įden  źevė ile įden  źevė ile 
alınacaalınacaalınacaalınacaāāāāını beyını beyını beyını beyānānānānındadır. ındadır. ındadır. ındadır.     
    

Fenâ makâmlarının dedikodu ile Fenâ makâmlarının dedikodu ile Fenâ makâmlarının dedikodu ile Fenâ makâmlarının dedikodu ile 
kabul edilmeyip, ancak kabul edilmeyip, ancak kabul edilmeyip, ancak kabul edilmeyip, ancak 
Muhammedî bir kâmil mürşitten Muhammedî bir kâmil mürşitten Muhammedî bir kâmil mürşitten Muhammedî bir kâmil mürşitten 
zevk ile alınacağı beyânındadır.zevk ile alınacağı beyânındadır.zevk ile alınacağı beyânındadır.zevk ile alınacağı beyânındadır.    



 59

    172 Đçen ol śahbā-yı Ĥaėėı yed-i beyŜā-yı Aĥmedden 
Fenā-ı esrār dersinden bilir daħi olur źevėān  
 

Ahmed’in beyaz elinden o Hak 
şarabını içen kişi, sırların fenâsı 
dersinden manevî hazza 
ulaşacağını dahi bilir. 
 

 173 Bi-ĥamdillāh bugün iħvān ki meclis-i melāmetde  
Yed-i beyŜāsıyla sāėį içirdi anlara ħamrān 
 

Şükürler olsun ki ihvan bugün 
melâmet meclisindedir. Sâki 
onlara beyaz eliyle şarap 
içirmektedir. 
 

 174 Anıñçün sözlerim kesdim fenāda hem dilim lāldir  
Fenā ėįl ü ėale śıāmaz olurlar źevėiyle ėanan 
 

Fenâda dilim tutulduğu için 
sözlerimi kestim. Fenâ 
dedikoduya sığmaz, onun 
zevkiyle hepsi kanarlar.  
 

    175 Geçen taėrįr-i ra‘nāyı idem telħįś işit cānā  
Biri ef‘āl daħi śıfāt biri de hem de sen inān 
 

Ey cân! Geçen güzel takriri 
özetleyeyim, işit. Biri fiiller, biri 
sıfatlar, biri de sensin. Buna 
inan.  
 

 176 Daħi źātdır biri de bil bu üç maėāmātıñ üzre  
Ki mebnįdir buña meslek fenāfillāh didi pįrān  
 

Bu üç makamın üzerinde olan 
diğer bir makâm da zâtdır. Pir: 
“Fenâfillâh” dedi ki sülûk edilen 
yol buna dayanmıştır. 
 

 177 Sülūk-i Aĥmedi bilsin ki źāt da bil nihāyetdir 
Ki ilallāh sefer sırrı iderler anla sālikān  
 

Ahmed’in sülûkunu bilsin ki zât 
da [bu sülûkun] sonudur bil. 
Sâlikler, Allah’a doğu olan 
seferin sırrını onunla anlarlar  
 

    178 Đden seyr-i sülūk ef‘āl odur ehl-i bidāyet bil  
Vasaŧ seyri śıfāt olmuş anıñla eyledi seyrān  
 

Fiillerini sülûk esnasında 
[Allah’a verenin] henüz yolun 
başında olduğunu bil. Ortada ise 
sıfatlarını Allah’a verir. 
 

 179 Đden seyr-i sülūk źāta nihāyet ehl-i seyr olmuş  
Fenāyı źātda ħatm itdi bugün seyri daħi her ān  
 

Zâta seyr-i sülûk edenler nihayet 
seyr ehli olmuştur. Allah’ın 
varlığı içinde yok olarak bugün 
ve bundan sonraki her an 
yolculuğu bitirmiştir. 
 

 180 Sefer ilallāh bildiñ ü ehlini daħi bulduñ  
Đse meşreblerin gördüñ feźūėu eyyühe’l-iħvān 
 

Allah’a doğru olan seferi 
bulduysan huylarını öğrendin. 
Ey kardeşim! Ondan zevk al.  
 

     Sefer ilSefer ilSefer ilSefer ilallāh maėāmātallāh maėāmātallāh maėāmātallāh maėāmātı ki tevı ki tevı ki tevı ki tevĥĥĥĥįdįdįdįd----i ef‘āl tevi ef‘āl tevi ef‘āl tevi ef‘āl tevĥĥĥĥįdįdįdįd----i śi śi śi śıfıfıfıfāt āt āt āt 
tevtevtevtevĥĥĥĥįdįdįdįd----i źāt maėāmāti źāt maėāmāti źāt maėāmāti źāt maėāmātından ‘ibından ‘ibından ‘ibından ‘ibāret kelimātāret kelimātāret kelimātāret kelimāt----ı ı ı ı ėudsiyye ėudsiyye ėudsiyye ėudsiyye 
beyān olunduysa sefer billāh maėāmātbeyān olunduysa sefer billāh maėāmātbeyān olunduysa sefer billāh maėāmātbeyān olunduysa sefer billāh maėāmāt----ı şerı şerı şerı şerįfe źikr ü įfe źikr ü įfe źikr ü įfe źikr ü 
beyānbeyānbeyānbeyānına şüına şüına şüına şürū‘dur.rū‘dur.rū‘dur.rū‘dur.    
 

Allah’a doğru yapılan seyrinAllah’a doğru yapılan seyrinAllah’a doğru yapılan seyrinAllah’a doğru yapılan seyrin    
makâmlarımakâmlarımakâmlarımakâmları    tevhidtevhidtevhidtevhid----i efâl, tevhidi efâl, tevhidi efâl, tevhidi efâl, tevhid----i i i i 
sıfât, tevhidsıfât, tevhidsıfât, tevhidsıfât, tevhid----i zât makâmlarından i zât makâmlarından i zât makâmlarından i zât makâmlarından 
ibâret kutsal kelimeler ibâret kutsal kelimeler ibâret kutsal kelimeler ibâret kutsal kelimeler ile ile ile ile 
bildirilbildirilbildirilbildirilerekerekerekerek    Allah için yapılan Allah için yapılan Allah için yapılan Allah için yapılan 
seferseferseferseferinininin    kutsal makâmlarınkutsal makâmlarınkutsal makâmlarınkutsal makâmlarınaaaa    zikir zikir zikir zikir 
ve ve ve ve anlatımınaanlatımınaanlatımınaanlatımına    başlamadır.başlamadır.başlamadır.başlamadır.    
    

13131313    181 Birāz sözler işit cānā maėām-ı seyr-i billāhdan  
Ħudā ėılsun seni tevfįė olasın anı źā’iėān 
 

Ey cân! Allah için yapılan 
yolculuğun makâmından biraz 
sözler işit. Allah sana yardım 
etsin de ondan lezzet al.   
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 182 Nedir nüzūl-i Rabbānį daħi istivā’i Raĥmānį29 
Nice  Ĥaė śūret-i insān olurmuş nicedir bürhān  
 

Rabbâni nüzûl ve Rahmâni istivâ 
nedir? Hak, nasıl insan sûretinde 
olurmuş? Bu nasıl delildir? 
 

    183 Đşitdiñ faħr-i ‘ālemden o nuŧė-ı pür-cevāhirden  
Semā’-i dünyaya Rabbim nüzūl idermiş ol Raĥmān 
 

Âlemlerin övüncünden cevherler 
dolu sözler işittin. O rahmân 
olan Rabb’im dünyanın 
semâsına nüzûl edermiş.  
 

 184 Giceden bir ŝülüŝ ėalsa iki ŝülüŝi hem gidse  
Dimiş nüzūl ider Rabbim müşerref olur āsümān 
 

[O Peygamber]: “Gecenin üçte 
biri kalıp üçte ikisi gittiğinde 
Rabb’im nüzûl eder, gök 
şereflenir” demiş. 
 

 185 Ki ∑υΦℜ↓ ⊕ℵ∈⇔↓ ν⊂ σπ≡ℵ⇔↓ 30 Ėurān didi saña  
Nitekim didi āŝārda ki ādem śūret-i Raĥmān  
 

Kurân sana: “ O Rahmân arşa 
hâkim oldu” dedi. Nitekim 
“ Đnsan sûretindeki Rahmân 
eserlerdedir” dedi. 
 

    186 Đdenler keşf-i esrārı maėāmāt-ı beėābillāh 
Nüzūl-i Rabbi görürler tenezzühle ider ĥayrān  
 

Bekâbillâh makâmının sırlarını 
keşfedenler, Allah’ın nüzûl 
ettiğini görürler. Gezerek hayran 
olurlar.    
 

 187 Daħi istevā-i Raĥmān daħi hem śūret-i insān 
Ne sırlardır bilür anlar Ħudāya virmedi noėśān  
 

Hem Rahmân’ın istivâsı hem de 
insan sûretinin sırlarını bilirler. 
[Bundan ötürü] onlar Allah’a bir 
noksanlık veremez.   
 

 188 Ki anlar ehl-i ıŧŧılāė ki gözlerinde hem Ĥaėdır  
Bilen Ĥaėdır bulan Ĥaėdır velev ki śūretā insān  
 

Onlar ferahlık ehlidir ki 
gözlerinde Hak vardır. 
Görünüşte insan olsalar bile 
bilen de bulan da Hak’tır.   
 

     KibrįtKibrįtKibrįtKibrįt----i ai ai ai aĥĥĥĥmer ü mer ü mer ü mer ü ŧŧŧŧılsımılsımılsımılsım----ı a‘ı a‘ı a‘ı a‘žam olan meşrebžam olan meşrebžam olan meşrebžam olan meşreb----i i i i 
AAAAĥmedĥmedĥmedĥmed----i kāmil mükemmel tenzįh ü tei kāmil mükemmel tenzįh ü tei kāmil mükemmel tenzįh ü tei kāmil mükemmel tenzįh ü teşbşbşbşbįhi įhi įhi įhi 
cem‘ idüp cem‘ idüp cem‘ idüp cem‘ idüp ĤaĤaĤaĤaė ile bāėį böyle bir źātė ile bāėį böyle bir źātė ile bāėį böyle bir źātė ile bāėį böyle bir źāt----ı şerı şerı şerı şerįfe nā’il įfe nā’il įfe nā’il įfe nā’il 
olduėda olduėda olduėda olduėda ∑∑∑∑υυυυΦΦΦΦℜℜℜℜ↓↓↓↓    ⊕⊕⊕⊕ℵℵℵℵ∈∈∈∈⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓    νννν⊂⊂⊂⊂    σσσσππππ≡≡≡≡ℵℵℵℵ⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓31313131     ėavlėavlėavlėavl----i şeri şeri şeri şerįfinde įfinde įfinde įfinde 
oldıoldıoldıoldıāāāāı gibi bı gibi bı gibi bı gibi bāŧāŧāŧāŧın olan esrın olan esrın olan esrın olan esrārārārār----ı himmetı himmetı himmetı himmet----i ‘ālįleriyle i ‘ālįleriyle i ‘ālįleriyle i ‘ālįleriyle 
keşf olunacakeşf olunacakeşf olunacakeşf olunacaāāāāını ını ını ını źikr ü taśrįźikr ü taśrįźikr ü taśrįźikr ü taśrįĥĥĥĥ----i şeri şeri şeri şerįf baįf baįf baįf baĥŝidir.ĥŝidir.ĥŝidir.ĥŝidir.    
 

KibrKibrKibrKibrîtîtîtît----i ai ai ai ahmerhmerhmerhmer    [Mürşit][Mürşit][Mürşit][Mürşit]    ve en ve en ve en ve en 
büyük tılsım olan kâmil büyük tılsım olan kâmil büyük tılsım olan kâmil büyük tılsım olan kâmil 
Ahmed’in meşrebiAhmed’in meşrebiAhmed’in meşrebiAhmed’in meşrebi,,,,    mükemmel mükemmel mükemmel mükemmel 
tenzîh vetenzîh vetenzîh vetenzîh ve    teşbîhi bir araya getirip teşbîhi bir araya getirip teşbîhi bir araya getirip teşbîhi bir araya getirip 
Hak’laHak’laHak’laHak’la    bâbâbâbâki olan böyle ki olan böyle ki olan böyle ki olan böyle kutsal kutsal kutsal kutsal bir bir bir bir 
zâta erişince “O Rahmân arşa zâta erişince “O Rahmân arşa zâta erişince “O Rahmân arşa zâta erişince “O Rahmân arşa 
hâkim oldu” kutsal sözünde hâkim oldu” kutsal sözünde hâkim oldu” kutsal sözünde hâkim oldu” kutsal sözünde 
olduğu gibi bâtın olan olduğu gibi bâtın olan olduğu gibi bâtın olan olduğu gibi bâtın olan büyükbüyükbüyükbüyük    
çabalarının esrârıyla çabalarının esrârıyla çabalarının esrârıyla çabalarının esrârıyla 
keşfedileceğinin zikir ve kutsal keşfedileceğinin zikir ve kutsal keşfedileceğinin zikir ve kutsal keşfedileceğinin zikir ve kutsal 
tasrihlerinin bahsidir. tasrihlerinin bahsidir. tasrihlerinin bahsidir. tasrihlerinin bahsidir.     
    

 189 Velev mürşid-i Ĥaėdan sen nuş itseñ cām-ı beėā 
hem  
Maėāmāt-ı beėāda sen görürsün śūret-i Raĥmān 
 

Sen bekâ kadehini Hak 
mürşidinden nûş etsen bile, 
Rahmân’ın sûretini bekâ 
makâmında görürsün.  
 

 190 Olursun meşreb-i Aĥmed daħi tenzįhle teşbįhi  
Đdersin cem‘ bilā-şübhe böyledir ehl-i taĥkįėān 

Ahmed meşrebli olursun, 
tenzîhle teşbîhi bir araya 
toplarsın. Hakikat ehli şüphesiz 

                                                 
29 Bu mısrada vezin problemi vardır.  
30 Tâhâ 20/5: O Rahmân arşa hâkim oldu.  
31 Tâhâ 20/5: O Rahmân arşa hâkim oldu.  
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 böyledir. 
 

    191 Ki her lemĥa ki gördüñ sen tecellį eylemiş Raĥmān  
Ma‘al-tenzįh ü bi’t-teşbįh idersün ikisin cem‘ān  
 

Sen her bakışta Rahmân’ın 
tecelli eylemiş olduğunu gördün. 
Tenzîhle ve teşbîhle ikisini bir 
araya toplarsın. 
 

 192 Daħi hem cānımıñ cānı nice ruħsār-ı ‘ālemde  
O ħāl-i ruħ-ı maĥbūbı nice almış bugün ħūbān 
 

Ey canımın canı!  Ayrıca nice 
âlemin yanağında o sevgilinin 
yanağının beni bugün nasıl bir 
güzellik almıştır? 
 

 193 Oėusun τν⇔↓ τ÷ θ∂32 nice āonca idüp peydā  
Dehān bir şekker-i ĥelvā ki ŧatmış cümle ‘āşıėān  
 

Nice gonca açılıp “[Nereye 
dönerseniz] Allah’ın yüzü [zâtı] 
oradadır” âyetini okusun. Ağız 
bir helva şekeridir ki bütün 
âşıklar [bu şekeri] tatmıştır.  
 

    194 O nergis gözleri fitne cihān ŧoldı āavāā ile 
Đder cümle bugün veylā yanar nūrunda pervānān  
 

O nergis gözleri öyle fitnedir ki 
cihan kavgayla dolmuştur. 
Bugün herkes feryat eder, 
pervâneler nûrunda yanar. 
 

 195 O ėadd-i sırr-ı Ŧūbā bil ėılupdur maĥşeri her-dem  
Daħi müjgān-ı ĥançerle ėuruldı hem ĥesāb mįzān  
 

O Tûba boylu güzelin sırrını bil. 
Mahşeri her an o hazırlamıştır. 
Hesap tartısı bile kirpiklerin 
hançeriyle kurulmuştur. 
 

 196 Hilāl ėaşlarıñ çatmış daħi hem bir yere gelmiş  
Ki dirmişler bugün anlar kemān bizden ola māhān 
 

Đkisi birleşecek derecede hilal 
kaşlarını çatmıştır. Onlar bugün 
“O ay gibi güzeller bizdendir” 
demişler.  
 

14141414    197 Çekerler zincir-i zülfi bugün maĥbūb hem ĥūrān  
Ene’l-Ĥaė sırrını güftār iden aśıldı Manśūrān 
 

Bugün mahbûb ve hûriler 
zülüflerinin zincirlerini çekerler. 
“Ben Hakk’ım” sırrını söyleyen 
Mansûr [bu zülüflere] asıldı. 
 

  EEEEhlhlhlhl----i beėā olan kemāli beėā olan kemāli beėā olan kemāli beėā olan kemāl----i ricālui ricālui ricālui ricālullllllllaaaahıñ mahıñ mahıñ mahıñ maĥĥĥĥābįbābįbābįbābįb----i i i i 
ĥĥĥĥaremaremaremarem----i ‘izzet śūverii ‘izzet śūverii ‘izzet śūverii ‘izzet śūveri    vü ma‘nevį vü ma‘nevį vü ma‘nevį vü ma‘nevį ĥüsne maĥüsne maĥüsne maĥüsne mažhar žhar žhar žhar 
olduėlarolduėlarolduėlarolduėları vu belki maı vu belki maı vu belki maı vu belki maĥĥĥĥābįbābįbābįbābįb----i śūrįyede görinen i śūrįyede görinen i śūrįyede görinen i śūrįyede görinen ĥüsnĥüsnĥüsnĥüsn----i i i i 
cemāl anlardacemāl anlardacemāl anlardacemāl anlardan pertevn pertevn pertevn pertev----fezā vu tefezā vu tefezā vu tefezā vu teşa‘şu‘ idüp hemşa‘şu‘ idüp hemşa‘şu‘ idüp hemşa‘şu‘ idüp hemān ān ān ān 
‘ā‘ā‘ā‘āşışışışıė u ma‘ė u ma‘ė u ma‘ė u ma‘şşşşūė anlardan ‘ibāret olup icįyet sūė anlardan ‘ibāret olup icįyet sūė anlardan ‘ibāret olup icįyet sūė anlardan ‘ibāret olup icįyet sırrınıñ ırrınıñ ırrınıñ ırrınıñ 
şerşerşerşerĥ ü beyĥ ü beyĥ ü beyĥ ü beyānānānānı faı faı faı faślślślśl----ı şerı şerı şerı şerįfidir. įfidir. įfidir. įfidir.     
 

Bekâ ehli olan Bekâ ehli olan Bekâ ehli olan Bekâ ehli olan manevî kudret ve manevî kudret ve manevî kudret ve manevî kudret ve 
kuvvet kuvvet kuvvet kuvvet sahibisahibisahibisahibi    evliyâlarınevliyâlarınevliyâlarınevliyâların,,,,    izzet izzet izzet izzet 
hareminin sevilen sûretleri ve hareminin sevilen sûretleri ve hareminin sevilen sûretleri ve hareminin sevilen sûretleri ve 
mânevmânevmânevmânevî güzelliğe mazhar olan veî güzelliğe mazhar olan veî güzelliğe mazhar olan veî güzelliğe mazhar olan ve    
belkbelkbelkbelki sevilen sûretlerdei sevilen sûretlerdei sevilen sûretlerdei sevilen sûretlerde    görünen görünen görünen görünen 
cemâl güzelliğicemâl güzelliğicemâl güzelliğicemâl güzelliği    onlardan ışık onlardan ışık onlardan ışık onlardan ışık 
artırıp veartırıp veartırıp veartırıp ve    parlatıp, parlatıp, parlatıp, parlatıp, âşık ve âşık ve âşık ve âşık ve 
mâşuğun o kişilerden ibâret mâşuğun o kişilerden ibâret mâşuğun o kişilerden ibâret mâşuğun o kişilerden ibâret 
ololololduğunu veduğunu veduğunu veduğunu ve    vezirlikvezirlikvezirlikvezirlik    sırrınısırrınısırrınısırrını    şerh şerh şerh şerh 
ve beyânve beyânve beyânve beyân    edenedenedeneden    kutsal faskutsal faskutsal faskutsal fasılılılıldır. dır. dır. dır.     
    

 198 Oėu añla bugün dersi beėā dersiñ ıraė gitme  
Göresiñ sen ne maĥbūbsun daħi sen olduñ ‘āşıėān 
 

Bugün dersi okuyup anla, bekâ 
dersinden uzaklaşma. Nasıl bir 
mahbûb ve âşık olduğunu 
göresin. 
 

    199 Aradıñ sen seni sende bulursun hem seni sende  
Görürsün hem seni sende görinen hem göreñ 

Sen, seni sende aradın. Seni 
sende buldun. Seni sende 

                                                 
32 Bakara 2/115: [Nereye dönerseniz] Allah’ın yüzü [zâtı] oradadır. 
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Raĥmān 
 

gördün. Hem görünen hem de 
gören Rahmân’sın.  
 

 200 Olupsun kendine mirāt nice olmayasun sūret 
Saña baėdık seni gördük yaėarsın kendine nįrān  
 

Kendine mirât olmuşsun. Nasıl 
sûret olmayasın ki?  Sana baktık, 
seni gördük, [sen] kendine 
ışıklar yakarsın. 
 

 201 Didiler saña gül-ruħsun daħi gül-ruħda hem ħālsün  
Ħāl üzre hem ėara mūysun o ruħda śan yanar ‘ūrān  
 

Sana: “Gül yanaklısın ve gül 
yanağında benin var. Ben 
üzerinde kara kılın var, silahsız 
olan âşıkları o yanakta yanıyor 
zannet” dediler.   
 

    202 Zihį ey mescūn-ı emlāk ara raħtı hem eflāk  
Seniñ derdiñ ider hem çāk böyle bil didi merdümān 
 

Ne hoş hapsedilmiş varlıklara! 
Eşyayı ve felekleri ara. Senin 
derdin çâk eder. Đnsanlar böyle 
dedi. 

 203 Đşit Ėurānda gelmiş θλΤη⇓↓ ∏33 dirmiş  

◊ℵΞΧ×q ζ∏↓34 añla ki sensin ‘anber-i efşān  
 

Kuran’da “Nefislerinizde de” 
âyeti gelmiş, “Görmeyecek 
misiniz?” dermiş işit! Güzel 
koku saçan sensin, anla! 
 

  ŞŞŞŞāhāhāhāh----ı velı velı velı velāyet ‘Aliyyü’lāyet ‘Aliyyü’lāyet ‘Aliyyü’lāyet ‘Aliyyü’l----MurtaŜā MurtaŜā MurtaŜā MurtaŜā ėaddesallāhėaddesallāhėaddesallāhėaddesallāhuuuu    sısısısırrehurrehurrehurrehu    
insāninsāninsāninsānı şerı şerı şerı şerĥ itdigi ĥ itdigi ĥ itdigi ĥ itdigi ėavlėavlėavlėavl----i şeri şeri şeri şerįfi įfi įfi įfi şerşerşerşerĥidiĥidiĥidiĥidir. Ėavlr. Ėavlr. Ėavlr. Ėavl----i şeri şeri şeri şerįfi įfi įfi įfi 
dadadadaħi ħi ħi ħi şundan ‘ibşundan ‘ibşundan ‘ibşundan ‘ibāretdir. āretdir. āretdir. āretdir.     
0000ℵℵℵℵΧΧΧΧΝΝΝΝ°°°°ηηηηρρρρΞΞΞΞ⇑⇑⇑⇑    µµµµρρρρ⊂⊂⊂⊂    0000    ΠΠΠΠϖϖϖϖηηηηΦΦΦΦΤΤΤΤ××××    ∧∧∧∧∆∆∆∆ΦΦΦΦλλλλ⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓∏∏∏∏    ℵℵℵℵγγγγρρρρ××××0000    ℵℵℵℵλλλληηηη××××    °°°°⇑⇑⇑⇑    µµµµϖϖϖϖ∏∏∏∏    ∨∨∨∨ℵℵℵℵλλλλ∏∏∏∏
    0000    ≠≠≠≠ℵℵℵℵ°°°°…………    σσσσ⇑⇑⇑⇑    µµµµ⇔⇔⇔⇔ΕΕΕΕ÷÷÷÷°°°°≡≡≡≡    ζζζζ∏∏∏∏0000    ℵℵℵℵΧΧΧΧ∧∧∧∧↓↓↓↓    ƒƒƒƒ°°°°∈∈∈∈⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓    ∑∑∑∑υυυυδδδδ⇓⇓⇓⇓↓↓↓↓    µµµµϖϖϖϖ∏∏∏∏    0000    ℵℵℵℵϖϖϖϖ∅∅∅∅    ⇒⇒⇒⇒ℵℵℵℵ÷÷÷÷    µµµµ⇓⇓⇓⇓↓↓↓↓    θθθθ
⊂⊂⊂⊂ℑℑℑℑ××××    0000    ℵℵℵℵππππΖΖΖΖ„„„„↓↓↓↓    ℵℵℵℵγγγγ    ττττ∏∏∏∏ℵℵℵℵ≡≡≡≡°°°°±±±±    ∑∑∑∑ΘΘΘΘ⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓σσσσϖϖϖϖΧΧΧΧ„„„„↓↓↓↓″″″″°°°°ΦΦΦΦλλλλ⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓        ΓΓΓΓ⇓⇓⇓⇓↓↓↓↓    0000ℵℵℵℵΞΞΞΞΧΧΧΧ××××°°°°⇑⇑⇑⇑    µµµµρρρρ⇑⇑⇑⇑    ∨∨∨∨♥♥♥♥↓↓↓↓
    0000ℵℵℵℵ∈∈∈∈ςςςς××××°°°°⇑⇑⇑⇑    0000    µµµµϖϖϖϖ∏∏∏∏    ∨∨∨∨♥♥♥♥↓↓↓↓35353535    diyüdiyüdiyüdiyü    buyurmuşlardır. buyurmuşlardır. buyurmuşlardır. buyurmuşlardır.     
 

Velîlik şâVelîlik şâVelîlik şâVelîlik şâhı Aliyyü’lhı Aliyyü’lhı Aliyyü’lhı Aliyyü’l----
Murtazâ’nın, Murtazâ’nın, Murtazâ’nın, Murtazâ’nın, Allah sırrını Allah sırrını Allah sırrını Allah sırrını 
mukaddes ve mübarek eylesin, mukaddes ve mübarek eylesin, mukaddes ve mübarek eylesin, mukaddes ve mübarek eylesin, 
insanı insanı insanı insanı açıkladığı açıkladığı açıkladığı açıkladığı kutsal sözünün kutsal sözünün kutsal sözünün kutsal sözünün 
şerhidir. Kutsalşerhidir. Kutsalşerhidir. Kutsalşerhidir. Kutsal    sözü de şudur: sözü de şudur: sözü de şudur: sözü de şudur: 
““““Devâ sendedir. Sen Devâ sendedir. Sen Devâ sendedir. Sen Devâ sendedir. Sen 
hissetmezsin. Devâ sendendir. hissetmezsin. Devâ sendendir. hissetmezsin. Devâ sendendir. hissetmezsin. Devâ sendendir. 
Sen görmezsin. Sen açık bir Sen görmezsin. Sen açık bir Sen görmezsin. Sen açık bir Sen görmezsin. Sen açık bir 
kitapsın. Öyle akitapsın. Öyle akitapsın. Öyle akitapsın. Öyle açıklayıcı bir çıklayıcı bir çıklayıcı bir çıklayıcı bir 
kitapsın ki harflerinle gizli olan kitapsın ki harflerinle gizli olan kitapsın ki harflerinle gizli olan kitapsın ki harflerinle gizli olan 
şeyler açığa çıkar. Kendini küçük şeyler açığa çıkar. Kendini küçük şeyler açığa çıkar. Kendini küçük şeyler açığa çıkar. Kendini küçük 
bir gezegen sanırsın. Ancak senin bir gezegen sanırsın. Ancak senin bir gezegen sanırsın. Ancak senin bir gezegen sanırsın. Ancak senin 
içinde en büyük âlem içinde en büyük âlem içinde en büyük âlem içinde en büyük âlem 
saklanmıştır. Senin, dışarıdan bir saklanmıştır. Senin, dışarıdan bir saklanmıştır. Senin, dışarıdan bir saklanmıştır. Senin, dışarıdan bir 
şeye ihtiyacın yok. Senin şeye ihtiyacın yok. Senin şeye ihtiyacın yok. Senin şeye ihtiyacın yok. Senin 
düşüncen ve düşündüğün şeyler düşüncen ve düşündüğün şeyler düşüncen ve düşündüğün şeyler düşüncen ve düşündüğün şeyler 
içindedir. Đstifâde etmek iiçindedir. Đstifâde etmek iiçindedir. Đstifâde etmek iiçindedir. Đstifâde etmek için çin çin çin 
kitaplara bakarsın. Kitabı tasnif kitaplara bakarsın. Kitabı tasnif kitaplara bakarsın. Kitabı tasnif kitaplara bakarsın. Kitabı tasnif 
eden kişi senden bahsedereden kişi senden bahsedereden kişi senden bahsedereden kişi senden bahseder” ” ” ”     diye diye diye diye 
buyurmuşlardır.buyurmuşlardır.buyurmuşlardır.buyurmuşlardır.     
    

    204 Daħi şāh-ı velāyet bil ‘Aliyyü’l-MurtaŜā dirler  
Ne buyurdı işit cānā ne esrār cem‘ ider insān  
 

Velîlik şahını da bil. [Ona] 
Aliyyü’l- Murtazâ derler. Ey 
cân! Onun ne buyurduğunu işit! 
Đnsan hangi esrârı bir araya 
getirir? 

                                                 
33 Zâriyât 51/21: Nefislerinizde de… 
34 Zâriyât 51/21: Görmeyecek misiniz? 
35 Devâ sendedir. Sen hissetmezsin. Devâ sendendir. Sen görmezsin. Sen açık bir kitapsın. Öyle açıklayıcı 
bir kitapsın ki harflerinle gizli olan şeyler açığa çıkar. Kendini küçük bir gezegen sanırsın. Ancak senin 
içinde en büyük âlem saklanmıştır. Senin, dışarıdan bir şeye ihtiyacın yok. Senin düşüncen ve 
düşündüğün şeyler içindedir. Đstifâde etmek için kitaplara bakarsın. Kitabı tasnif eden kişi senden 
bahseder. 
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 205 Devāsında vedāsında velākin āāfilā kendiñ 

Göremezsiñ ‘aceb niçün ki olduñ sen daħi sekrān  
 

Devâ da vedâ da sendedir; fakat 
gâfil olduğun için kendini 
göremezsin. Acaba sen neden 
sarhoş oldun? 
 

 206 Ki sen kendiñ śanarsın kim śaāįr bir cürm olursın 
hem  
Velākin munŧavįsinde ne kim hem var daħi cānān  
 

Sen kapladığın yeri çok küçük 
sanırsın. Ey cânân! Velâkin 
kapladığı ne varsa hepsi 
sendedir.  

    207 Kitāblara baėarsın sen ki istifāde itmekle  
Ve bi’l-cümle kitāblara muśannef sende ey cānān 
 

Sen istifâde etmek için bütün 
kitaplara bakarsın. Ey sevgili! 
Bütün kitaplara musannef 
sendedir.  
 

 208 Śaėın senden ıraė baėma ki ĥācet yoė ıraė śanma  
Ki sen kitāb-ı mübįnsin ĥurūfuñla olur tibyān 
 

Sakın kendinden uzak bakma. 
Çünkü uzak sanmana lüzum 
yoktur. Sen Kurân-ı Kerîmsin. 
[Her şey] harflerinle açıkça 
bildirilir.  
 

15151515    209 Ki Ĥaydar keremullāhu veche böyle buyurmuşdur  
Seni sen bil ne sırsın sen ki olmuşsun daħi cem‘ān  
 

Haydar, Allah onun yüzünü 
mükerrem kılsın, böyle 
buyurmuştur: “Senin nasıl bir sır 
olduğunu ancak sen bilirsin ki 
bir araya gelmişsin.”  
 

     FaFaFaFaħrħrħrħr----i ‘ālem śallallāhu ‘aleyhi veselli ‘ālem śallallāhu ‘aleyhi veselli ‘ālem śallallāhu ‘aleyhi veselli ‘ālem śallallāhu ‘aleyhi veselleeeem em em em efendimiz fendimiz fendimiz fendimiz 
ĥĥĥĥaŜretleriniaŜretleriniaŜretleriniaŜretleriniñ ‘abdñ ‘abdñ ‘abdñ ‘abd----i mü’mini mü’mini mü’mini mü’min----i taėįnii taėįnii taėįnii taėįniñ ñ ñ ñ ėalbi vāsi‘ olup ėalbi vāsi‘ olup ėalbi vāsi‘ olup ėalbi vāsi‘ olup 
mücellāmücellāmücellāmücellā----ı ı ı ı ĤaĤaĤaĤaė oldė oldė oldė oldııııāāāāına vu nına vu nına vu nına vu nāsāsāsāsıñıñıñıñ    her biri dārher biri dārher biri dārher biri dār----ı ı ı ı 
dünyāda nā’im olup ba‘de’ldünyāda nā’im olup ba‘de’ldünyāda nā’im olup ba‘de’ldünyāda nā’im olup ba‘de’l----mevt tenebbüh mevt tenebbüh mevt tenebbüh mevt tenebbüh 
olacaėlarolacaėlarolacaėlarolacaėlarına vu ölmezden evvel ölmek her mü’mine ına vu ölmezden evvel ölmek her mü’mine ına vu ölmezden evvel ölmek her mü’mine ına vu ölmezden evvel ölmek her mü’mine 
farŜ olup mevtfarŜ olup mevtfarŜ olup mevtfarŜ olup mevt----i ıi ıi ıi ıŜŧŜŧŜŧŜŧırırırırārį ise sünnetārį ise sünnetārį ise sünnetārį ise sünnet----i nebevį idügüne i nebevį idügüne i nebevį idügüne i nebevį idügüne 
dā’ir buyurduėlardā’ir buyurduėlardā’ir buyurduėlardā’ir buyurduėları ı ı ı 
↓↓↓↓υυυυ××××υυυυ⌡⌡⌡⌡    ◊◊◊◊↓↓↓↓    οοοοΧΧΧΧ⋅⋅⋅⋅    ↓↓↓↓υυυυ××××υυυυ⇑⇑⇑⇑    ↓↓↓↓υυυυΧΧΧΧΦΦΦΦ⇓⇓⇓⇓↓↓↓↓    ↓↓↓↓υυυυ××××°°°°⇑⇑⇑⇑    ↓↓↓↓↵↵↵↵↓↓↓↓    ⇒⇒⇒⇒°°°°ϖϖϖϖ⇓⇓⇓⇓℘℘℘℘°°°°ρρρρ⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓        ⊆⊆⊆⊆ℵℵℵℵυυυυ⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓    ϕϕϕϕΦΦΦΦ⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓    σσσσ⇑⇑⇑⇑ΑΑΑΑ„„„„↓↓↓↓        
∑∑∑∑ΠΠΠΠΧΧΧΧ⊂⊂⊂⊂    ∆∆∆∆νννν⋅⋅⋅⋅    ρρρρ∈∈∈∈ℜℜℜℜ    σσσσλλλλ⇔⇔⇔⇔    ←←←←°°°°ππππℜℜℜℜ    ∪∪∪∪ℵℵℵℵ↓↓↓↓        ρρρρ∈∈∈∈ℜℜℜℜ°°°°⇑⇑⇑⇑ 36363636 qq qq    kelāmkelāmkelāmkelām----ı ı ı ı 
gühergühergühergüher----bārlarbārlarbārlarbārları şerı şerı şerı şerĥidir.ĥidir.ĥidir.ĥidir.    
 

Âlemin övüncü efendimiz Âlemin övüncü efendimiz Âlemin övüncü efendimiz Âlemin övüncü efendimiz 
hazretlerinin, salât ve selâm ona hazretlerinin, salât ve selâm ona hazretlerinin, salât ve selâm ona hazretlerinin, salât ve selâm ona 
olsun, takvâ sâhibi mümin olsun, takvâ sâhibi mümin olsun, takvâ sâhibi mümin olsun, takvâ sâhibi mümin 
kulunun kalbi ferâh olupkulunun kalbi ferâh olupkulunun kalbi ferâh olupkulunun kalbi ferâh olup, bunun, bunun, bunun, bunun    
Hakk’ın cilası olduğuna ve Hakk’ın cilası olduğuna ve Hakk’ın cilası olduğuna ve Hakk’ın cilası olduğuna ve 
insanların her birinin dünyada insanların her birinin dünyada insanların her birinin dünyada insanların her birinin dünyada 
uyuyupuyuyupuyuyupuyuyup,,,,    öldüköldüköldüköldükten sonra ten sonra ten sonra ten sonra 
uyanacaklarına ve ölmedenuyanacaklarına ve ölmedenuyanacaklarına ve ölmedenuyanacaklarına ve ölmeden    önce önce önce önce 
ölmek her mümin kula farz olupölmek her mümin kula farz olupölmek her mümin kula farz olupölmek her mümin kula farz olup,,,,    
mecbûri ölümmecbûri ölümmecbûri ölümmecbûri ölümünününün    ise ise ise ise peygamberin peygamberin peygamberin peygamberin 
sünneti olduğuna dâir sünneti olduğuna dâir sünneti olduğuna dâir sünneti olduğuna dâir 
buyurdukları “Yarattığım yerlere buyurdukları “Yarattığım yerlere buyurdukları “Yarattığım yerlere buyurdukları “Yarattığım yerlere 
ve göklere sığmadım ama mümin ve göklere sığmadım ama mümin ve göklere sığmadım ama mümin ve göklere sığmadım ama mümin 
kulumun kalbine sığdım. kulumun kalbine sığdım. kulumun kalbine sığdım. kulumun kalbine sığdım. 
Müminin takvâsı verâdır. Müminin takvâsı verâdır. Müminin takvâsı verâdır. Müminin takvâsı verâdır. 
Đnsanlar uykudadırĐnsanlar uykudadırĐnsanlar uykudadırĐnsanlar uykudadır. Ölünce . Ölünce . Ölünce . Ölünce 
uyanırlar. Ölmezden evvel uyanırlar. Ölmezden evvel uyanırlar. Ölmezden evvel uyanırlar. Ölmezden evvel 
ölünüz” ölünüz” ölünüz” ölünüz” gibi gibi gibi gibi cevher yağdıran cevher yağdıran cevher yağdıran cevher yağdıran 
sözlerinin şerhidir. sözlerinin şerhidir. sözlerinin şerhidir. sözlerinin şerhidir.     
 

 210 Buyurdı faħr-i ‘ālem bir ĥadįŝinde işit cānā  
Kelām-ı ėudsi a‘lādan ne dirmiş diñle ey insān  
 

Ey cân! Âlemlerin övüncünün 
bir hadîsinde ne buyurduğunu, o 
yüce kutsal kelâmdan ne 
dediğini dinle. 
 

 211 Semā vu ‘arş beni śıāmaz ne kim vardır daħi śıāmaz  
Velākin śıādı ėalb-i ‘abdimiñ sırrı işit yārān  

Ey dost! “Semâ, arş ve başka ne 
varsa [hiçbirine] sığmadım; fakat 

                                                 
36 Yarattığım yerlere ve göklere sığmadım ama mümin kulumun kalbine sığdım. Müminin takvası veradır. 
Đnsanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar. Ölmezden evvel ölünüz. 
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 kulumun kalbine sığdım” sırrını 
işit. 
 

    212 Yine bir söz nüzūl itdi işit ey cānımıñ cānı  
Ki Ĥaėėa faħr-i ‘ālem bir söziyle eyledi dermān  
 

Ey canımın canı! Yine bir söz 
nüzûl etti, işit. Âlemlerin övüncü 
bu sözüyle Hakk’a dermân oldu. 
 

 213 Ki ⇒°ϖ⇓ ℘°ρ⇔↓37 bir ĥadįŝinde buyurmuşdur  

↓υΧΦ⇓↓ ↓υ×°⇑ ↓↵↓38 bil ĥadįŝiyle eyledi tibyān  
 

Bir hadîsinde: “Đnsanlar 
uykudadır” diye buyurmuştur. 
“Ölünce uyanırlar” hadîsiyle 
açıklamıştır, bil. 

 214 Đşāretdir ki sen cānā eger mevti bulamazsan  
Ki mevti iħtiyārıyla olur erler bugün yaėžān  
 

Ey cân! Eğer sen benliğini 
öldürmeği başaramazsan, bu bir 
işarettir. Bugün erler, 
benliklerini öldürmek arzusuyla 
uyanık kalırlar.  
  

    215 Ki nā’im oldıāıñ añla ara mevt nerdedir bil sen  
Ki tā sen bulasın mevti ider ol seni įėāžān 
 

Uykuda olduğunu anla ki 
ölümün nerede olduğunu arayıp 
bilesin. Ölümün tâ nerelerde 
olduğunu bulasın ki o seni ikaz 
eder. 
 

 216 Đşitdiñ ↓υ×υ⌡ ◊↓ οΧ⋅ ↓υ×υ⇑39 emrini her-dem 
Ki farŜ oldı saña ölmek nice kim kāmil-i insān  
 

“Ölmezden evvel ölünüz” emrini 
her an işittin. Çünkü nice kâmil 
insana ve sana ölmek farz 
olmuştur. 
 

 217 Nice kim sünnet olmuş ıŜŧırārį mevt bay-ı cānā  
Ki mevt-i iħtiyār vācib ↓υ×υ⇑40 emrini ėıl iź‘ān  
 

Ey yüce sevgili! Nice kişiye 
mecburî ölüm sünnet olmuştur. 
“Ölünüz!” emrini anla ki 
seçilmiş ölüm vâciptir. 
 

    218 Nice kim iħtiyār mevtle olursun añla sen diñle  
Yed-i sāėį-i pākle ol içilür zevė bay-ı ferdān  
 

Ey eşsiz ve yüce kişi! Nasıl ki 
kendi benliğini öldürmek 
ihtiyârıyla ölürsen, [bu durum] 
pâk sâkinin eliyle o zevki 
içmeğe benzer. Dinle ve anla.   
 

  Efendimiz ‘aleyhiśśalātEfendimiz ‘aleyhiśśalātEfendimiz ‘aleyhiśśalātEfendimiz ‘aleyhiśśalātı vesı vesı vesı vesselāmdan her mü’miniselāmdan her mü’miniselāmdan her mü’miniselāmdan her mü’miniñ ñ ñ ñ 
mevtmevtmevtmevt----i ii ii ii iħtiyħtiyħtiyħtiyārārārārıyla olması ıyla olması ıyla olması ıyla olması ĥaĥaĥaĥaėėėėėėėėında vında vında vında vārid olan ārid olan ārid olan ārid olan ↓υ×υ⇑    
emri ancaė mažharemri ancaė mažharemri ancaė mažharemri ancaė mažhar----ı Muı Muı Muı Muĥammedĥammedĥammedĥammedį olan bir kāmilį olan bir kāmilį olan bir kāmilį olan bir kāmil----i i i i 
mükemmel yedinden aėdāmükemmel yedinden aėdāmükemmel yedinden aėdāmükemmel yedinden aėdāĥĥĥĥ----ı şarı şarı şarı şarābābābāb----ı fenı fenı fenı fenāyāyāyāyı nı nı nı nūūūūş ş ş ş 
itmege mütevaitmege mütevaitmege mütevaitmege mütevaėėėėėėėėıf idiginden şehrıf idiginden şehrıf idiginden şehrıf idiginden şehr----i melāmetdei melāmetdei melāmetdei melāmetde    
meymeymeymeyħħħħāneāneāneāne----i vai vai vai vaĥdeti bulup meyĥdeti bulup meyĥdeti bulup meyĥdeti bulup mey----i vai vai vai vaĥdeti nĥdeti nĥdeti nĥdeti nūūūūş ideş ideş ideş iderek rek rek rek 
‘aleyhiśśalāt‘aleyhiśśalāt‘aleyhiśśalāt‘aleyhiśśalātı vesselı vesselı vesselı vesselām Efendimiziām Efendimiziām Efendimiziām Efendimiziñ ñ ñ ñ ℵℵℵℵΠΠΠΠΦΦΦΦϕϕϕϕ⇑⇑⇑⇑    µµµµϖϖϖϖνννν⇑⇑⇑⇑    ΠΠΠΠρρρρ⊂⊂⊂⊂    ¬¬¬¬ΠΠΠΠ∅∅∅∅    

ΠΠΠΠ∈∈∈∈ϕϕϕϕ⇑⇑⇑⇑    ∏∏∏∏ 41414141     µµµµΗΗΗΗ⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓    ℵℵℵℵ°°°°λλλλℜℜℜℜ↓↓↓↓    υυυυππππηηηη    ⇒⇒⇒⇒ζζζζλλλλ±±±±    ◊◊◊◊υυυυππππννννλλλλΦΦΦΦ    ↓↓↓↓υυυυΞΞΞΞΝΝΝΝ⊗⊗⊗⊗    ↓↓↓↓↵↵↵↵↓↓↓↓    
↓↓↓↓υυυυΞΞΞΞΝΝΝΝ⊗⊗⊗⊗    ↓↓↓↓υυυυρρρρ°°°°⊂⊂⊂⊂    ↓↓↓↓↵↵↵↵↓↓↓↓        ↓↓↓↓υυυυρρρρ°°°°⊂⊂⊂⊂    ↓↓↓↓υυυυ±±±±ℵℵℵℵ⊇⊇⊇⊇    ↓↓↓↓↵↵↵↵↓↓↓↓    ↓↓↓↓υυυυ±±±±ℵℵℵℵ⊇⊇⊇⊇    ↓↓↓↓ℵℵℵℵλλλλℜℜℜℜ    ↓↓↓↓↵↵↵↵↓↓↓↓        ↓↓↓↓ℵℵℵℵλλλλℜℜℜℜ    

Efendimiz’den, salât ve selâm Efendimiz’den, salât ve selâm Efendimiz’den, salât ve selâm Efendimiz’den, salât ve selâm 
ona olsun, herona olsun, herona olsun, herona olsun, her    mümin kişinin mümin kişinin mümin kişinin mümin kişinin 
irâdesiyle ölmesi hakkında gelen irâdesiyle ölmesi hakkında gelen irâdesiyle ölmesi hakkında gelen irâdesiyle ölmesi hakkında gelen 
“Öl“Öl“Öl“Ölünüzünüzünüzünüz!” emri ancak !” emri ancak !” emri ancak !” emri ancak 
Muhammedî mazharMuhammedî mazharMuhammedî mazharMuhammedî mazhar    olan olan olan olan 
mükemmel bir kâmil elinden fenâ mükemmel bir kâmil elinden fenâ mükemmel bir kâmil elinden fenâ mükemmel bir kâmil elinden fenâ 
şarabının kadehini nûş etmeye şarabının kadehini nûş etmeye şarabının kadehini nûş etmeye şarabının kadehini nûş etmeye 
bağlı olduğu için melâmet bağlı olduğu için melâmet bağlı olduğu için melâmet bağlı olduğu için melâmet 
şehrinde vahdet meyhânesini şehrinde vahdet meyhânesini şehrinde vahdet meyhânesini şehrinde vahdet meyhânesini 
bulup vahdet şarabını nûş ederek bulup vahdet şarabını nûş ederek bulup vahdet şarabını nûş ederek bulup vahdet şarabını nûş ederek 
efendimizin, salefendimizin, salefendimizin, salefendimizin, salât ve selâm ona ât ve selâm ona ât ve selâm ona ât ve selâm ona 

                                                 
37 Đnsanlar uykudadır. 
38 Ölünce uyanırlar. 
39 Ölmezden evvel ölünüz. 
40 Ölünüz. 
41 Kamer 54/55: [Onlar] güçlü ve yüce Allah’ın huzurunda hak meclisindedirler. 
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↓↓↓↓υυυυ±±±±ℵℵℵℵ⊗⊗⊗⊗    ↓↓↓↓↵↵↵↵↓↓↓↓    ←←←←°°°°ϖϖϖϖ⇔⇔⇔⇔    ΠΠΠΠ⊂⊂⊂⊂↓↓↓↓    °°°°±±±±↓↓↓↓ℵℵℵℵ⊗⊗⊗⊗    ττττνννν⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓    ◊◊◊◊↓↓↓↓    42424242    olsun, “olsun, “olsun, “olsun, “Allah evliyâlarına öyle Allah evliyâlarına öyle Allah evliyâlarına öyle Allah evliyâlarına öyle 
bir şarap hazırladı ki onlar şarabı bir şarap hazırladı ki onlar şarabı bir şarap hazırladı ki onlar şarabı bir şarap hazırladı ki onlar şarabı 
içtikleri zaman sarhoş olurlar. içtikleri zaman sarhoş olurlar. içtikleri zaman sarhoş olurlar. içtikleri zaman sarhoş olurlar. 
Sarhoş oldukları zaman Sarhoş oldukları zaman Sarhoş oldukları zaman Sarhoş oldukları zaman 
kendilerinden geçerler. kendilerinden geçerler. kendilerinden geçerler. kendilerinden geçerler. 
Kendilerinden geçtikleri zaman Kendilerinden geçtikleri zaman Kendilerinden geçtikleri zaman Kendilerinden geçtikleri zaman 
görürler. Gördükleri zaman görürler. Gördükleri zaman görürler. Gördükleri zaman görürler. Gördükleri zaman 
cisimleştirirler. Cisimleştirdiklercisimleştirirler. Cisimleştirdiklercisimleştirirler. Cisimleştirdiklercisimleştirirler. Cisimleştirdikleri i i i 
zaman öyle bir dilde konuşurlar zaman öyle bir dilde konuşurlar zaman öyle bir dilde konuşurlar zaman öyle bir dilde konuşurlar 
ki onu sarhoşlar aki onu sarhoşlar aki onu sarhoşlar aki onu sarhoşlar anlamaz. [Onlar]nlamaz. [Onlar]nlamaz. [Onlar]nlamaz. [Onlar]    
güçlü ve yüce Allah’ın güçlü ve yüce Allah’ın güçlü ve yüce Allah’ın güçlü ve yüce Allah’ın 
huzurunda hak meclisindedirlerhuzurunda hak meclisindedirlerhuzurunda hak meclisindedirlerhuzurunda hak meclisindedirler” ” ” ” 
Kutsal sözünde buyurduğu üzKutsal sözünde buyurduğu üzKutsal sözünde buyurduğu üzKutsal sözünde buyurduğu üzeeeere re re re 
en büyük evliyâ hazretlerine, en büyük evliyâ hazretlerine, en büyük evliyâ hazretlerine, en büyük evliyâ hazretlerine, 
Allah esrârını kutsal ve mübârek Allah esrârını kutsal ve mübârek Allah esrârını kutsal ve mübârek Allah esrârını kutsal ve mübârek 
eylesin, eylesin, eylesin, eylesin,     

16161616     ėavlėavlėavlėavl----i şeri şeri şeri şerįfinde buįfinde buįfinde buįfinde buyurulyurulyurulyuruldıdıdıdıāāāāı üzı üzı üzı üzeeeere evliyāre evliyāre evliyāre evliyā----i ‘ažām i ‘ažām i ‘ažām i ‘ažām 
ėaėaėaėadddddedededessssaaaallāhllāhllāhllāhuuuu    esrār hem esrār hem esrār hem esrār hem ĥaĥaĥaĥaŜerātŜerātŜerātŜerātına mu‘adde olan ına mu‘adde olan ına mu‘adde olan ına mu‘adde olan 
şarşarşarşarābābābāb----ı ‘aşı ‘aşı ‘aşı ‘aşė u muė u muė u muė u muĥabbet bir mürĥabbet bir mürĥabbet bir mürĥabbet bir mürşidşidşidşid----i kāmili kāmili kāmili kāmil----iiii    ĥĥĥĥaėįėį aėįėį aėįėį aėįėį 
yedinden nūyedinden nūyedinden nūyedinden nūş u Đsrş u Đsrş u Đsrş u Đsrāfįl veāfįl veāfįl veāfįl vesen maėāmatsen maėāmatsen maėāmatsen maėāmat----ıııı    fenā śuverini fenā śuverini fenā śuverini fenā śuverini 
dadadadaħi ol sħi ol sħi ol sħi ol sālike nefħ idilüp merreten sālike nefħ idilüp merreten sālike nefħ idilüp merreten sālike nefħ idilüp merreten sekrān diger ekrān diger ekrān diger ekrān diger 
merrelerde samerrelerde samerrelerde samerrelerde saĥĥĥĥėėėė----ı maı maı maı maĥĥĥĥėėėė    olup solup solup solup sālik sālik sālik sālik sırrırrırrırr----ı mevti daı mevti daı mevti daı mevti daħi ħi ħi ħi 
ba‘de’źba‘de’źba‘de’źba‘de’ź----źevė ėźevė ėźevė ėźevė ėıyıyıyıyāmetāmetāmetāmet----i kübrāyi kübrāyi kübrāyi kübrāyı rü’yet idüp iı rü’yet idüp iı rü’yet idüp iı rü’yet idüp iĥyĥyĥyĥyā ā ā ā 
olunmasıyla keşfolunmasıyla keşfolunmasıyla keşfolunmasıyla keşf----i i i i ĥaĥaĥaĥaėįėat iderek maėāmėįėat iderek maėāmėįėat iderek maėāmėįėat iderek maėām----ı vaı vaı vaı vaĥdete ĥdete ĥdete ĥdete 
vü maėāmvü maėāmvü maėāmvü maėām----ı cem‘e vı cem‘e vı cem‘e vı cem‘e vāśāśāśāśıl olup vücıl olup vücıl olup vücıl olup vücūdūdūdūd----ı Đlı Đlı Đlı Đlāhįye mažhar āhįye mažhar āhįye mažhar āhįye mažhar 
olması olması olması olması śūreti tafśįlidir. śūreti tafśįlidir. śūreti tafśįlidir. śūreti tafśįlidir.     
    

hazırlanmış olan aşk ve hazırlanmış olan aşk ve hazırlanmış olan aşk ve hazırlanmış olan aşk ve 
muhabbet şarabı hakîki bimuhabbet şarabı hakîki bimuhabbet şarabı hakîki bimuhabbet şarabı hakîki bir kâmilr kâmilr kâmilr kâmil    
mürşidin elinden içip mürşidin elinden içip mürşidin elinden içip mürşidin elinden içip Đsrâfil, Đsrâfil, Đsrâfil, Đsrâfil, 
vevevevesen fenâ makâmlarısen fenâ makâmlarısen fenâ makâmlarısen fenâ makâmlarının nın nın nın 
sûretlerini o sâliğe üfürüsûretlerini o sâliğe üfürüsûretlerini o sâliğe üfürüsûretlerini o sâliğe üfürüp, p, p, p, 
defalarca sarhoşdefalarca sarhoşdefalarca sarhoşdefalarca sarhoş    ederekederekederekederek, diğer , diğer , diğer , diğer 
defalardadefalardadefalardadefalarda    fenâ kırılıp sâliğin fenâ kırılıp sâliğin fenâ kırılıp sâliğin fenâ kırılıp sâliğin 
ölüm sırrını da zevkten sonra en ölüm sırrını da zevkten sonra en ölüm sırrını da zevkten sonra en ölüm sırrını da zevkten sonra en 
büyük kıyâmeti görüp ihyâ büyük kıyâmeti görüp ihyâ büyük kıyâmeti görüp ihyâ büyük kıyâmeti görüp ihyâ 
olmasıyla hakîkati keşf ederek olmasıyla hakîkati keşf ederek olmasıyla hakîkati keşf ederek olmasıyla hakîkati keşf ederek 
vahdet makâmına ve vahdet makâmına ve vahdet makâmına ve vahdet makâmına ve Cem Cem Cem Cem 
makâmına erişip Đlâhi vücûda makâmına erişip Đlâhi vücûda makâmına erişip Đlâhi vücûda makâmına erişip Đlâhi vücûda 
mazhar olması sûretinin mazhar olması sûretinin mazhar olması sûretinin mazhar olması sûretinin 
açıklamasıdır. açıklamasıdır. açıklamasıdır. açıklamasıdır.     

    219 Đki üç cām idersiñ nūş yed-i mažhar-ı Ĥaydardan  
Görürsün sırr-ı mūtū ŧutmuş āfāėı daħi insān 
 

Haydar’ın elinden iki üç kadeh 
nûş edersin. Ufukları ve insanı 
ölmek sırrının kaplamış 
olduğunu görürsün. 
 

 220 Daħi şehr-i melāmete varırsañ meyħanesin bul  
Mey-i cüz’į degil śanma vu bil ki mey-i vaĥdetān  
 

Melâmet şehrine varırsan 
meyhânesini bul. Az miktarlık 
şarap değil, öyle sanma. Bil ki o 
vahdet şarabıdır. 
 

 221 Bu mey kim içdiler füssāė mey-i mā’-i ‘ayndandır  
Bu mey kim didigim saña bunı virmiş yed-i Raĥmān  
 

Bu mey, günahkârların kendi 
içlerinden çıkan suyun şarabıdır. 
Sana bahsettiğim diğer meyi 
Rahmân’ın eli vermiştir.  
 

    222 Đşitdiñ °±↓ℵ⊗ τν⇔↓ ◊↓43 geldi āŝārda  

Daħi ←°ϖ⇔ Π⊂↓44 oėu bürhān  

Eserlerde gelen “Allah 
evliyâlarına öyle bir şarap 
hazırladı ki” sözünü işittin. Bu 
sözü delil olarak oku.   
 

 223 Đçersin ol şarābı sen olursun maĥv daħi her-dem  Ey yüce ihvân! O şarabı içtiğin 

                                                 
42  Allah şarabı evliyâları için hazırlar. Đçtikleri zaman sarhoş olurlar. Sarhoş oldukları zaman 
kendilerinden geçerler. Kendilerinden geçtikleri zaman görürler. Gördükleri zaman cisimleştirirler. 
Cisimleştirdikleri zaman öyle bir dilde konuşurlar ki onu sarhoşlar anlamaz. Onlar her şeye gücü yeten 
melîkin yanında doğruluk makâmındadırlar. 
43 Allah hazırladı. 
44 Evliyâlarına öyle bir şarap… 
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Görürsün sırr-ı mevtūyı nice ŧutdı bay-ı iħvān 
 

her an sen de mahvolursun. 
Ölmek sırrının [her şeyi]  nasıl 
kapladığını görürsün. 
 

 224 Đder Đsrāfil-i mürşid saña nefħ śūr ey cānā  
Olursun merre-i sekrān işit āħir-i mertān  
 

Ey cân! Mürşidin Đsrafil’i sana 
sûrunu üfürür. Defalarca sarhoş 
olursun. Ey mertlerin sonuncusu 
işit!  
 

    225 Diger merre olursun saĥė daħi merre-i uħrāda  
Olursun bil bilā-şübhe böyledir ol pir-i muāān  
 

Diğer defa sahk olursun, diğer 
defa ise pîr-i mugan olursun. Pîr-
i mugan olmak şüphesiz 
böyledir, bil. 
 

 226 Đşit ol mürşid-i Ĥaė ki nice iĥyā idermiş ol  
Çün Đsrāfįl nice nefħa ki anlar oldı nefħatān  
 

O Hak mürşidinin nasıl ihyâ 
ettiğini işit. Đsrâfil’in [sûru] 
üfürdüğü gibi onların hepsi 
üfürülmüş oldu. 
 

 227 Uyanur a‘Ŝa-yı sālik görüp ėıyāmet kübrāyı  
Göremez vech-i Bārdan sevāyı her-dem daħi her-ān  
 

O büyük kıyameti görünce 
sâlikin bütün azâları uyanır. 
Allah’ın vechinde her zamanki 
eşitli ği göremez.  
 

    228 µν„ σ„45 işitse itmegil ib‘ād46  
Yine Allāh ki o vāĥid ėahhārdır o evvel zamān  
 

“[Bugün] mülk kimin?” diye 
işitse tard etme. [Hepsi] yine 
Allah’ındır. O [Allah] tek ve 
kahhâr olandır. O evvel 
zamandır.  
 

 229 Görür maĥė olmuş ol vücūd mecāzį hem ‘anāśırlar  
Bulur ĥayāt-ı ĥaėėānį görinür aña hem Raĥmān  
 

O vücûdu ve unsurları mecâzi 
olarak fenâ olmuş görür. Hem 
hakîki hayatı bulur, hem de 
Rahmân ona görünür. 
 

    230 Ĥaė oldı aña žāhir ėalmadı źerrece ‘ālem hiç  
Bilemez ‘ālemi kimdir daħi āayr aña güźerān  
 

Allah ona zâhir oldu ve âlemdeki 
varlıklar ona zerrece gözükmedi. 
[Şimdi] âlemin ne olduğunu 
bilemez ve başkaları onun için 
geçicidir. 
 

 231 Bulur źātı olur źāt hem görür źātı vücūduñ hem  
Ene’l-Ĥaė sırrı keşf olmış görür kendinde hem 
‘ayān 
 

Hem zâtı bulur, hem zât olur, 
hem de zâtı vücûdunda görür. 
“Ben Hakk’ım” sırrının 
kendinde açıkça keşfolduğunu 
görür. 
 

 232 Daħi ‘arş-ı vücūdunda görür müstevi hem Raĥmān  
Ki ∑υΦℜ↓ ⊕ℵ∈⇔↓ ν⊂ σπ≡ℵ⇔↓47 sırrı ŧurur her-ān 
 

Vücûd arşında Rahmân’ı eşit 
görür. Ki her zaman “O Rahmân 
arşa hâkim oldu” sırrı durur.  
 

17171717    233 Daħi nüzūl-i Rabbānį nice aña olur peydā  
Žuhūr ider aña sırrı ĥadįŝde andıgı ol ān  

Rabbâni nüzûl ona nasıl peydâ 
olur? Hadiste söylediği an sırrı 
ona zuhûr eder.  

                                                 
45 Mü’min 40/16: [Bugün] mülk kimin?  
46 Bu mısrada vezin problemi vardır.  
47 Tâhâ 20/5: O Rahmân arşa hâkim oldu.  
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 234 Ĥaėįėat ehli virmişler bu maėām nāmına cānā  
Maėām-ı cem‘ ki ĥaėdır sözleri añla daħi sen ėan  
 

Ey sevgili! Bu makâmın adına 
“hakîkat ehli” demişlerdir. Cem 
makâmındaki o kişilerin sözleri 
haktır. Sen de anla ve inan.  
 

 235 Diger bir nām buyurmuşlar daħi ėurb-ı ferā’iŜdir  
Ki Ĥaė žāhir olupdur bil ki sellâk cümle bi’l-
Mennān  
 

“Di ğer bir nam da kurb-ı 
ferâizdir” diye buyurmuşlardır. 
Hak zâhir olmuştur. Bil ki bu 
yoldakilerin hepsi Allah’ladır. 

    236 Olur sālik ėuvā Ĥaėėa ki Ĥaė anlarla žāhirdir  
Ki ΠΧ⊂ ◊°Τν± ⇐υϕ τν⇔↓ ◊↓48 ol ān49 
 

Sâlik Hakk’a kuvvet olur ve Hak 
onlarla zâhir olur. “Muhakkak ki 
Allah kulunun lisanıyla söyler” o 
an. 
 

 237 Anıñçün faħr-i ālem ol ĥadįŝle eyledi tefhįm  
Daħi Ėurānda gelmiş bil °Χ∈⇔°± ℵϖΞ±50 hem şān 
 

Onun için âlemin övüncü o 
hadîste bildirdi. Kurân’da da 
“[Allah] o kulları görür” [âyeti] 
gelmiştir.  
 

    238 Ki ism-i žāhiriyle Ĥaė tecellį eylese añla  
Ėalur mı Ĥaė vücūddan āayr yā ‘ālem veyā insān  
 

Hak “Zâhir” ismiyle tecelli 
eylese, âlem veya insan olarak 
vücûttan başka Hak kalır mı? 
Anla.  
 

 239 Anıñçün kāmilān dirler bu maėām-ı keşf oldur  
O sālik her ki keşf itdi bulur Ĥaėėı daħi inan  
 

Onun için kâmil derler. Bu keşif 
makâmı odur. O sâlik her ne 
keşfettiyse hep Hakkı bulmuştur. 
Đnan. 
 

 240 Bu sırdır τν⇔↓ τ÷ θ∂51 bu sırdır śūret-i Raĥmān  
Bu sırla žāhir olmuşdur görürsün dilirān şābān  
 

Bu sır “[Nereye dönerseniz] 
Allah’ın yüzü [zâtı] oradadır” 
sırrıdır. Bu sır Rahmân’ın 
sûretidir. Bu sırla yürekli 
gençlerin zâhir olduğunu 
görürsün. 
 

     Meźkūr sālikMeźkūr sālikMeźkūr sālikMeźkūr sālik----i i i i ĤaĤaĤaĤaė sė sė sė sırrırrırrırr----ı mevti kendi vücı mevti kendi vücı mevti kendi vücı mevti kendi vücūdunda vu ūdunda vu ūdunda vu ūdunda vu 
āfāėda ba‘de’źāfāėda ba‘de’źāfāėda ba‘de’źāfāėda ba‘de’ź----źevė u elźevė u elźevė u elźevė u el----vicdān mürvicdān mürvicdān mürvicdān mürşidşidşidşid----i kāmil i kāmil i kāmil i kāmil 
yediyle iyediyle iyediyle iyediyle iĥyĥyĥyĥyā olunaraė ā olunaraė ā olunaraė ā olunaraė ĥayĥayĥayĥayātātātāt----ı ebedı ebedı ebedı ebedįyle beėāįyle beėāįyle beėāįyle beėā----i i i i ĥaĥaĥaĥaėėānėėānėėānėėānı ı ı ı 
bulup ėbulup ėbulup ėbulup ėıyıyıyıyāmetāmetāmetāmet----i i i i kübrāykübrāykübrāykübrāyı ı ı ı źevė źevė źevė źevė u rü’yet itmiş ve u rü’yet itmiş ve u rü’yet itmiş ve u rü’yet itmiş ve ℵℵℵℵ⇑⇑⇑⇑↓↓↓↓    
″″″″°°°°⊗⊗⊗⊗    ∝∝∝∝ℵℵℵℵυυυυ∅∅∅∅    ÷÷÷÷    ±±±±ℵℵℵℵ    ΓΓΓΓ♣♣♣♣ℵℵℵℵ 52525252     ĥĥĥĥadįadįadįadįŝŝŝŝ----i şeri şeri şeri şerįfinde vārid olan įfinde vārid olan įfinde vārid olan įfinde vārid olan 
śūretśūretśūretśūret----i şi şi şi şābbābbābbābb----ı emred tecellı emred tecellı emred tecellı emred tecellįįįį----i evlā’ ei evlā’ ei evlā’ ei evlā’ eĥadĥadĥadĥad----i yedden i yedden i yedden i yedden 
‘ibāret olup aślā ol tecellįde seviy‘ibāret olup aślā ol tecellįde seviy‘ibāret olup aślā ol tecellįde seviy‘ibāret olup aślā ol tecellįde seviyyyyy    ü ü ü ü āayr olmayup āayr olmayup āayr olmayup āayr olmayup 
şşşşābbābbābbābb----ı emred gibi mücerred ol ı emred gibi mücerred ol ı emred gibi mücerred ol ı emred gibi mücerred ol ĥüsnĥüsnĥüsnĥüsn----i źāti źāti źāti źātı vu cemı vu cemı vu cemı vu cemāliāliāliāli    
kāffe śuveri vu ma‘nevį olakāffe śuveri vu ma‘nevį olakāffe śuveri vu ma‘nevį olakāffe śuveri vu ma‘nevį olan man man man maĥĥĥĥāāāābįb ü śuver bįb ü śuver bįb ü śuver bįb ü śuver 
ĥĥĥĥasenede žāhir olmuasenede žāhir olmuasenede žāhir olmuasenede žāhir olmuş u belki cemş u belki cemş u belki cemş u belki cemį‘ mevcūdāt ol į‘ mevcūdāt ol į‘ mevcūdāt ol į‘ mevcūdāt ol 
ĥĥĥĥüsnüsnüsnüsn----i źāti źāti źāti źātı şı şı şı şābbābbābbābb----ı emrediden ‘ibı emrediden ‘ibı emrediden ‘ibı emrediden ‘ibāret bulunmuāret bulunmuāret bulunmuāret bulunmuş olup ş olup ş olup ş olup 
görinen görinen görinen görinen āayr u seviyāayr u seviyāayr u seviyāayr u seviyyyyy    ü ėubü ėubü ėubü ėubĥ u tenĥ u tenĥ u tenĥ u tenāfür ancaė ta‘yįnāfür ancaė ta‘yįnāfür ancaė ta‘yįnāfür ancaė ta‘yįn----i i i i 

ZikrolunmuşZikrolunmuşZikrolunmuşZikrolunmuş    Hak sâliği ölüm Hak sâliği ölüm Hak sâliği ölüm Hak sâliği ölüm 
sırrını kendi vücûdunda ve sırrını kendi vücûdunda ve sırrını kendi vücûdunda ve sırrını kendi vücûdunda ve 
ufuklarda zevkten ve kendinden ufuklarda zevkten ve kendinden ufuklarda zevkten ve kendinden ufuklarda zevkten ve kendinden 
geçtikten sonra kâmil bir mürşit geçtikten sonra kâmil bir mürşit geçtikten sonra kâmil bir mürşit geçtikten sonra kâmil bir mürşit 
eliyle dirilerek ebedî hayatla eliyle dirilerek ebedî hayatla eliyle dirilerek ebedî hayatla eliyle dirilerek ebedî hayatla 
hakkânî bekâyı bulup en büyük hakkânî bekâyı bulup en büyük hakkânî bekâyı bulup en büyük hakkânî bekâyı bulup en büyük 
kıyâmeti zevk edinmiş ve kıyâmeti zevk edinmiş ve kıyâmeti zevk edinmiş ve kıyâmeti zevk edinmiş ve 
görmüştür. görmüştür. görmüştür. görmüştür. ““““Rabb’imi tüysRabb’imi tüysRabb’imi tüysRabb’imi tüysüz üz üz üz 
delikanlı sûretinde gördümdelikanlı sûretinde gördümdelikanlı sûretinde gördümdelikanlı sûretinde gördüm” ” ” ” 
hadîshadîshadîshadîs----i şerîfinde gelen tüysüz i şerîfinde gelen tüysüz i şerîfinde gelen tüysüz i şerîfinde gelen tüysüz 
genç sûreti üstün tecellî olan genç sûreti üstün tecellî olan genç sûreti üstün tecellî olan genç sûreti üstün tecellî olan 
kuvvet birliğinden olup o kuvvet birliğinden olup o kuvvet birliğinden olup o kuvvet birliğinden olup o 
tecellîde asla beraberlik ve tecellîde asla beraberlik ve tecellîde asla beraberlik ve tecellîde asla beraberlik ve 
başkalık olmayıp, tüysüz genç başkalık olmayıp, tüysüz genç başkalık olmayıp, tüysüz genç başkalık olmayıp, tüysüz genç 

                                                 
48 Muhakkak ki Allah kulunun lisanıyla söyler. 
49 Bu mısrada vezin problemi vardır. 
50 Âl-i Đmrân 3/15: “[Allah] o kulları görür. 
51 Bakara 2/115: [Nereye dönerseniz] Allah’ın yüzü [zâtı] oradadır. 
52 Rabb’imi tüysüz delikanlı sûretinde gördüm. 
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i‘tibāri‘tibāri‘tibāri‘tibārı vu ı vu ı vu ı vu āayrāayrāayrāayr----ı rü’yeti vü ı rü’yeti vü ı rü’yeti vü ı rü’yeti vü ĥicĥicĥicĥicābābābābı üzeredir. ı üzeredir. ı üzeredir. ı üzeredir.     
Vālā taVālā taVālā taVālā taĥĥĥĥėįėde vü tecellįėįėde vü tecellįėįėde vü tecellįėįėde vü tecellį----i evvelde i evvelde i evvelde i evvelde āayāayāayāayr u seviyr u seviyr u seviyr u seviyyyyy    
yoėduryoėduryoėduryoėdur. A. A. A. Ancaė ncaė ncaė ncaė źātźātźātźāt----ı eı eı eı eĥadi cemĥadi cemĥadi cemĥadi cemālįden ālįden ālįden ālįden ‘ibāretdir. ‘ibāretdir. ‘ibāretdir. ‘ibāretdir. 
Anıñçün bu meşhedde olan ‘Anıñçün bu meşhedde olan ‘Anıñçün bu meşhedde olan ‘Anıñçün bu meşhedde olan ‘ārifārifārifārif----i kāmilii kāmilii kāmilii kāmiliñ gözünde ñ gözünde ñ gözünde ñ gözünde 
rü’yetrü’yetrü’yetrü’yet----i cemālden i cemālden i cemālden i cemālden āayrāayrāayrāayrı bulunmayup ı bulunmayup ı bulunmayup ı bulunmayup ⇐⇐⇐⇐°°°°ππππ;;;;↓↓↓↓    ∆∆∆∆ΛΛΛΛ        οοοοϖϖϖϖππππ÷÷÷÷    

ττττνννν⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓    ◊◊◊◊↓↓↓↓ 53535353     ĥĥĥĥadįadįadįadįŝŝŝŝ----i şeri şeri şeri şerįfinde buyuruldįfinde buyuruldįfinde buyuruldįfinde buyuruldııııāāāāı ı ı ı ėavlėavlėavlėavl----i şeri şeri şeri şerįfiįfiįfiįfiñ ñ ñ ñ 
mažharmažharmažharmažharı olmuşdur. Bu ı olmuşdur. Bu ı olmuşdur. Bu ı olmuşdur. Bu źikr olunan ma‘ārifi mźikr olunan ma‘ārifi mźikr olunan ma‘ārifi mźikr olunan ma‘ārifi müfįd üfįd üfįd üfįd 
ebyātebyātebyātebyāt----ı şerı şerı şerı şerįfedir. įfedir. įfedir. įfedir.     
    

gibi tek o cemâl ve zât güzelliği gibi tek o cemâl ve zât güzelliği gibi tek o cemâl ve zât güzelliği gibi tek o cemâl ve zât güzelliği 
bütün sûretler ve mânevî olan bütün sûretler ve mânevî olan bütün sûretler ve mânevî olan bütün sûretler ve mânevî olan 
sevgililer ve sevgililer ve sevgililer ve sevgililer ve sûretler iyi hallerde sûretler iyi hallerde sûretler iyi hallerde sûretler iyi hallerde 
zâhir olmuştur. Belki bütün zâhir olmuştur. Belki bütün zâhir olmuştur. Belki bütün zâhir olmuştur. Belki bütün 
varlıklar, o zâtın güzelliğini varlıklar, o zâtın güzelliğini varlıklar, o zâtın güzelliğini varlıklar, o zâtın güzelliğini 
tüysüz gençten ibâret bulup tüysüz gençten ibâret bulup tüysüz gençten ibâret bulup tüysüz gençten ibâret bulup 
görünen başkalık, beraberlik, görünen başkalık, beraberlik, görünen başkalık, beraberlik, görünen başkalık, beraberlik, 
çirkinlik ve nefret etme ancak çirkinlik ve nefret etme ancak çirkinlik ve nefret etme ancak çirkinlik ve nefret etme ancak 
itibâr tâyini, görme başkalığı ve itibâr tâyini, görme başkalığı ve itibâr tâyini, görme başkalığı ve itibâr tâyini, görme başkalığı ve 
hicâbı üzeredir. Yüce tahkîkte ve hicâbı üzeredir. Yüce tahkîkte ve hicâbı üzeredir. Yüce tahkîkte ve hicâbı üzeredir. Yüce tahkîkte ve 
evvel tecellîde baevvel tecellîde baevvel tecellîde baevvel tecellîde başkaşkaşkaşkalık ve lık ve lık ve lık ve 
beraberlik yoktur. Ancak onun beraberlik yoktur. Ancak onun beraberlik yoktur. Ancak onun beraberlik yoktur. Ancak onun 
bir olan zatı güzellikten bir olan zatı güzellikten bir olan zatı güzellikten bir olan zatı güzellikten ibârettir. ibârettir. ibârettir. ibârettir. 
Onun için bu meşhedOnun için bu meşhedOnun için bu meşhedOnun için bu meşheddddde olan e olan e olan e olan 
kâmil ârifin gözünde cemâli kâmil ârifin gözünde cemâli kâmil ârifin gözünde cemâli kâmil ârifin gözünde cemâli 
görmekten başkası bulunmayıp, görmekten başkası bulunmayıp, görmekten başkası bulunmayıp, görmekten başkası bulunmayıp, 
““““Allah güzeldir, güzeli severAllah güzeldir, güzeli severAllah güzeldir, güzeli severAllah güzeldir, güzeli sever” ” ” ” 
hadîshadîshadîshadîs----i şerîfinde buyrulduğu i şerîfinde buyrulduğu i şerîfinde buyrulduğu i şerîfinde buyrulduğu 
kutsal sözün mazharı olmuştur. kutsal sözün mazharı olmuştur. kutsal sözün mazharı olmuştur. kutsal sözün mazharı olmuştur. 
ZikZikZikZikrolunan bu mârifetleri ifâde rolunan bu mârifetleri ifâde rolunan bu mârifetleri ifâde rolunan bu mârifetleri ifâde 
eden kutsal beyitlerdir. eden kutsal beyitlerdir. eden kutsal beyitlerdir. eden kutsal beyitlerdir.     
    

 241 ℵ⇑↓ ″°⊗ ∝ℵυ∅ ÷ ±ℵ Γ♣ℵ54 añla sen  
Nice nuŧė-ı nebevį geldi sen śanma daħi noėśān  
 

“Rabb’imi tüysüz delikanlı 
sûretinde gördüm” hadîsini anla. 
Nice peygamber sözü geldi. Sen 
noksan sanma.  
 

 242 Ki levĥ-i ruħsār-ı ħūbānda śalmış pertev nūruñ  
Oėu ℵυ⇓ τν⇔↓55 āyetin sırrıñ Ħudāyı ŧān  
 

Güzellerin yanağının üzerine 
parlak ışığını salmıştır. “Allah 
bir nûrdur” âyetinin sırrını 
okuyarak Allah’ı tanı. 
 

18181818    243 Ki οϖπ÷ τν⇔↓ ◊↓56 hem ⇐°π;↓  ∆Λ57 olmuş ol    
Ya‘ni kim ism-i žāhirle žuhūr itmiş o maĥbūbān  
 

O, “Allah güzeldir” ve “Güzeli 
sever” olmuştur. Yani o sevgili 
“zâhir” ismiyle zuhûr etmiştir.  
 

 244 Anıñçün seyr-i maĥbūbı diger bir nām dimişlerdir 
Baėamaz maĥbuba cāhil ki maĥbūb oldı zāhidān  
 

Câhil [olan kimse] sevgiliye 
bakamaz, çünkü sevgili zâhid 
olmuştur. Onun için sevgiliyi 
seyretmeye başka bir isim 
vermişlerdir. 
 

    245 Bu maėāma varan ‘ārif ki Rabbįsin daħi bulmuş  
Ki sırr-ı √ℵ⊂ σ⇑58 dersin oėudı hem źevi’l-‘irfān  
 

Bu makâma varan ârif Rabb’ini 
bulmuştur. Đrfân sahipleri “Kim 
[kendini] bilirse [Rabb’ini 
bilir.]” dersini okumuştur.  
 

 246 Ħayālāt hem daħi evhām rüsūmāt hem daħi ecsām  
Đder nūr-ı Ĥaė anları ėamusuñ bezer hey źį-şān  
 

Hayâllerin, evhâmların, usûllerin 
ve cisimlerin hepsini Hakk 
nûrlandırır ve nûruyla bezer. 
 

                                                 
53 Allah güzeldir, güzeli sever. 
54 Rabb’imi tüysüz delikanlı sûretinde gördüm. 
55 Nûr 24/35: Allah bir nûrdur.  
56 Allah güzeldir. 
57 Güzeli sever. 
58 Kim [kendini] bilirse [Rabb’ini bilir.] 
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 247 Đçersin śaĥba-yı Ĥaėėı görürsün maŧla‘-ı vechi  
Hem āfāė olmuş hem enfüs bu durur źevė u žā’iėān  
 

Hakk’ın şarabını içersin, hem 
âfâk hem de enfüste vechinin 
doğmuş olduğunu görürsün. 
Zevk de zevk alan da budur. 
 

    248 Olursun āarė baĥr-ı źāt bulursun vech-i pākini  
Ki olmuş cümle emvācı eger olduñsa āavvāśān  
 

Eger dalgıç olduysan zât 
denizine gark olursun, [orada 
sevgilinin] mübârek vechini 
bulursun. Çünkü bütün dalgaları 
böyle olmuştur. 
 

 249 Bu bir ževė-i Muĥammeddir ħayāl śanma daħi 
ħülyā  
Anıñ ‘aynı ‘ayān oldı nedir ol görinen āayrān  
 

Bu, bir Muhammed zevkidir. 
Hayal ya da hülya sanma. Onun 
kendisi apaçık belli oldu. O 
diğer görünen nedir?  
 

 250 Bu bir keşf-i Muĥammeddir daħi bir śırf vaĥdetdir  
Alanlar aldı Aĥmedden bu sırla eyledi devrān  
 

Bu, bir Muhammed keşfi ve sırf 
vahdettir. Ahmed’den 
alacaklarını alanlar aldılar. Bu 
sırla geçmiş dersler hatırlandı. 
 

    251 Ĥicābātlar keŝāfetler daħi ol cümle esmā’  
Źata nisbet olunmazlar o durur ‘ayn-ı ‘ayānān  
 

Şirinlik muskaları, kesâfetler ve 
[buna benzer] hiçbir isim 
Allah’la ili şkilendirilemez. O, 
apaçık kendisidir. 
 

 252 Đşit cānā ĥadįŝinde ne buyurmuş Resūl-i Ĥaė  
Lisān-ı ėudsiden remzin işāretleri bil inān  
 

Ey cân! Hak Resûlü hadisinde ne 
söylemiş, işit. Kutsal dilden 
remzin işaretlerini bil ve inan.  
 

     Efendimiz ‘aleyhiśśalātEfendimiz ‘aleyhiśśalātEfendimiz ‘aleyhiśśalātEfendimiz ‘aleyhiśśalātı vesselı vesselı vesselı vesselām lisānām lisānām lisānām lisān----ı ı ı ı ĤaĤaĤaĤaė ile ė ile ė ile ė ile 
ĥĥĥĥadįadįadįadįŝŝŝŝ----i ėudsįde i ėudsįde i ėudsįde i ėudsįde ρρρρππππ∈∈∈∈δδδδ××××    θθθθνννν∏∏∏∏    µµµµΦΦΦΦππππ∈∈∈∈δδδδΦΦΦΦℜℜℜℜ↓↓↓↓    ⇓⇓⇓⇓ΠΠΠΠ∈∈∈∈×××× θθθθ⇔⇔⇔⇔ ΓΓΓΓΖΖΖΖℵℵℵℵ⇑⇑⇑⇑59595959    ilā ilā ilā ilā 
āħirihiāħirihiāħirihiāħirihi buyurdıbuyurdıbuyurdıbuyurdıāāāāı ı ı ı ėavlėavlėavlėavl----i şeri şeri şeri şerįfi mįfi mįfi mįfi maėāmaėāmaėāmaėām----ı Cı Cı Cı Cem‘e em‘e em‘e em‘e remz ü remz ü remz ü remz ü 
vücūdvücūdvücūdvücūd----ı ı ı ı ĤaĤaĤaĤaėėėėėėėėıñ ıñ ıñ ıñ śūretśūretśūretśūret----i i i i ħaħaħaħalė ile žuhūrlė ile žuhūrlė ile žuhūrlė ile žuhūr----ı ı ı ı śūreti seyriśūreti seyriśūreti seyriśūreti seyridir. dir. dir. dir. 
Ancaė ehlAncaė ehlAncaė ehlAncaė ehl----i i i i ĥicĥicĥicĥicābābābābıñ ıñ ıñ ıñ ĥĥĥĥulūl u ittiulūl u ittiulūl u ittiulūl u ittiĥĥĥĥād u inŧād u inŧād u inŧād u inŧıbıbıbıbā‘ gibi ā‘ gibi ā‘ gibi ā‘ gibi 
tevehhüm itdikleri tevehhüm itdikleri tevehhüm itdikleri tevehhüm itdikleri nnnnaaaaėāėāėāėāyiśyiśyiśyiś    ĥĥĥĥāāāāşşşşāāāā    ki anda olup belki ki anda olup belki ki anda olup belki ki anda olup belki 
ĥĥĥĥaŜretaŜretaŜretaŜret----i vücūd i vücūd i vücūd i vücūd υυυυ÷÷÷÷υυυυ⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓    οοοο∧∧∧∧    σσσσ⇑⇑⇑⇑ 60606060     andan münezzeh ü andan münezzeh ü andan münezzeh ü andan münezzeh ü 
muėaddes bulundmuėaddes bulundmuėaddes bulundmuėaddes bulundııııāāāāı vu bu maı vu bu maı vu bu maı vu bu maėāma nüzūlėāma nüzūlėāma nüzūlėāma nüzūl----i Rab i Rab i Rab i Rab 
ta‘bįr olunup ancaė źevėta‘bįr olunup ancaė źevėta‘bįr olunup ancaė źevėta‘bįr olunup ancaė źevė----i Mui Mui Mui Muĥammedĥammedĥammedĥammedį ile źevė į ile źevė į ile źevė į ile źevė 
itmek ehlitmek ehlitmek ehlitmek ehl----i ki ki ki keşf eşf eşf eşf ĥĥĥĥāli oldāli oldāli oldāli oldııııāāāāı ebyı ebyı ebyı ebyātātātāt----ı şerı şerı şerı şerįfeįfeįfeįfe----i müfįdedir. i müfįdedir. i müfįdedir. i müfįdedir.     
 

Efendimiz’in, salât ve selâm ona Efendimiz’in, salât ve selâm ona Efendimiz’in, salât ve selâm ona Efendimiz’in, salât ve selâm ona 
olsun, Hak lisânıyla kutsal olsun, Hak lisânıyla kutsal olsun, Hak lisânıyla kutsal olsun, Hak lisânıyla kutsal 
hadîste “hadîste “hadîste “hadîste “Hasta oldum, ziyaretime Hasta oldum, ziyaretime Hasta oldum, ziyaretime Hasta oldum, ziyaretime 
gelmedin. Senden yemek istedim, gelmedin. Senden yemek istedim, gelmedin. Senden yemek istedim, gelmedin. Senden yemek istedim, 
beni doyurmadınbeni doyurmadınbeni doyurmadınbeni doyurmadın…………    ve devamıve devamıve devamıve devamı” ” ” ” 
buyurduğu kutsal sözü Cem buyurduğu kutsal sözü Cem buyurduğu kutsal sözü Cem buyurduğu kutsal sözü Cem 
makâmına işâretmakâmına işâretmakâmına işâretmakâmına işârettirtirtirtir    ve Hak ve Hak ve Hak ve Hak 
vücûvücûvücûvücûdunun dunun dunun dunun halkhalkhalkhalk    sûretiyle sûretiyle sûretiyle sûretiyle 
sûretinin zuhsûretinin zuhsûretinin zuhsûretinin zuhûru ûru ûru ûru seyridir. Ancak seyridir. Ancak seyridir. Ancak seyridir. Ancak 
hicâb ehlinin hulûl, birlik ve hicâb ehlinin hulûl, birlik ve hicâb ehlinin hulûl, birlik ve hicâb ehlinin hulûl, birlik ve 
intibâ gibi kuruntuya düştükleri intibâ gibi kuruntuya düştükleri intibâ gibi kuruntuya düştükleri intibâ gibi kuruntuya düştükleri 
kötü huylarkötü huylarkötü huylarkötü huylar    onda olmayıponda olmayıponda olmayıponda olmayıp    belki belki belki belki 
hazrethazrethazrethazret----i vücûdun i vücûdun i vücûdun i vücûdun “Bütün vücûtlar “Bütün vücûtlar “Bütün vücûtlar “Bütün vücûtlar 
[varlıklar][varlıklar][varlıklar][varlıklar]    arasındanarasındanarasındanarasından…”…”…”…”    
münezzeh ve mukaddes münezzeh ve mukaddes münezzeh ve mukaddes münezzeh ve mukaddes 
bulunduğu ve bu makâma bulunduğu ve bu makâma bulunduğu ve bu makâma bulunduğu ve bu makâma 
Rabb’iRabb’iRabb’iRabb’in nüzûlü tâbir olunup n nüzûlü tâbir olunup n nüzûlü tâbir olunup n nüzûlü tâbir olunup 
ancak Muhammedî zevkle zevk ancak Muhammedî zevkle zevk ancak Muhammedî zevkle zevk ancak Muhammedî zevkle zevk 
etmenin keşetmenin keşetmenin keşetmenin keşiiiif ehlinin hâli f ehlinin hâli f ehlinin hâli f ehlinin hâli 
olduğunu anlatan kutsal olduğunu anlatan kutsal olduğunu anlatan kutsal olduğunu anlatan kutsal 
beyitlerdir. beyitlerdir. beyitlerdir. beyitlerdir.     
    

 253 ⇓Π∈× θ⇔ ΓΖℵ⇑61  dir µΦπ∈δΦℜ↓ 62 daħi  Ey yüce sevgili! “Hasta oldum, 

                                                 
59 Hasta oldum, ziyaretime gelmedin. Senden yemek istedim, beni doyurmadın… 
60 Bütün vücûtlar [varlıklar] arasından… 
61 Hasta oldum, ziyaretime gelmedin. 
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ρπ∈δ× θν∏63  geldi sen añla çün bay-ı yārān  
 

ziyaretime gelmedin. Senden 
yemek istedim, beni 
doyurmadın…” sözü geldi. Anla.  
 

 254 Nüzūl-i Rab budur sırrı görinür śūret-i ħalėda  
Teĥavvuz śūret-i ħalėla görürsüñ śūretin her ān  
 

Allah’ın nüzûlünün sırrı, halkın 
sûretinde görünmesidir. Halkın 
sûretinin her an onun sûretiyle 
yer değiştirdiğini görürsün. 
 

    255 Ĥāşā taāayyür śūretle taāayyür eylemez aślā  
Ki bāŧında münezzehdir nice śūretlidir źį-şān  
 

Başka sûretlerle asla kendinden 
başka şekilde görünmez. 
Bâtından münezzehtir. O zîşânın 
pek çok sûreti vardır.    
   
 

 256 Oėu τνΗπ∧Υϖ⇔64  daħi miŝl olmadı añla  
Ėamu miŝli vü miŝlinden münezzehdir bilir dü cān     
 

“Onun benzeri gibi bir şey 
yoktur” [âyetini] oku da ona 
benzer bir şey olmadığını anla. 
Đki cân da onun bütün 
benzerlerinden münezzeh 
olduğunu bilir. 
 

19191919    257 Buña farėı ŝanį dirler alup dersini ‘ārifler  
Maėāmāt-ı beėādan bil bu dersi bildi mürşidān  
 

Bekâ makâmından dersini almış 
olan ârifler buna “ikinci fark” 
derler, bilesin. Bu dersi mürşid 
öğrendi.  
 

    258 Eger mürşidi bildinse alursuñ vech-i pākinden  
Görürsüñ Ĥaė nice olmuş münezzeh olmuş ol inan 
 

Eğer mürşidi bildiysen onun 
mübârek vechinden [bu dersi] 
alırsın. Hak, nasıl tenzih edilmiş 
görürsün. Buna inan. 
 

 259 Bu maėām ehli bil cānā maėām-ı maė‘ad-i śıdėdır  
Daħi nehr ü cinānlarla anıñla oldılar vildān  
 

Ey sevgili! Bu makâm ehli takvâ 
erbâbının cennette bulunacakları 
makâmdır. Irmak ve bahçelerde 
vildanlar onunla birlikte oldular.   
 

     Müttaėįn iki ėMüttaėįn iki ėMüttaėįn iki ėMüttaėįn iki ėısm olurısm olurısm olurısm olur. B. B. B. Bir ėir ėir ėir ėısmısmısmısmı ı ı ı ħavħavħavħavāś olan ehlāś olan ehlāś olan ehlāś olan ehl----i i i i 
Cem‘dir ü ol ehlCem‘dir ü ol ehlCem‘dir ü ol ehlCem‘dir ü ol ehl----i Ci Ci Ci Cem‘ maėāmem‘ maėāmem‘ maėāmem‘ maėām----ı iı iı iı iĥsĥsĥsĥsānda bulunup ānda bulunup ānda bulunup ānda bulunup 
‘aleyhiśśalāt‘aleyhiśśalāt‘aleyhiśśalāt‘aleyhiśśalātı veı veı veı vesselām efendimiz sselām efendimiz sselām efendimiz sselām efendimiz ∨∨∨∨↓↓↓↓ℵℵℵℵ    ττττ⇓⇓⇓⇓°°°°∏∏∏∏    ↓↓↓↓ℵℵℵℵ××××    σσσσλλλλ××××    θθθθ⇔⇔⇔⇔    ◊◊◊◊°°°°∏∏∏∏    
↓↓↓↓ℵℵℵℵ××××    µµµµ⇓⇓⇓⇓°°°°∧∧∧∧    ττττνννν⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓ΠΠΠΠΧΧΧΧ∈∈∈∈××××    ◊◊◊◊↓↓↓↓    ◊◊◊◊°°°°ΤΤΤΤ≡≡≡≡↓↓↓↓65656565    ėavlėavlėavlėavl----i şeri şeri şeri şerįfinde buyurdįfinde buyurdįfinde buyurdįfinde buyurdııııāāāāı ı ı ı 
ĥĥĥĥaėįėatiaėįėatiaėįėatiaėįėatiñ iki ñ iki ñ iki ñ iki ėėėėısmını beyısmını beyısmını beyısmını beyān ide vü ėān ide vü ėān ide vü ėān ide vü ėısmısmısmısm----ı ı ı ı ŝŝŝŝānįsi daħi ānįsi daħi ānįsi daħi ānįsi daħi 
ĥĥĥĥaŜretü’laŜretü’laŜretü’laŜretü’l----CemCemCemCem‘ śā‘ śā‘ śā‘ śāĥibidir ki ħĥibidir ki ħĥibidir ki ħĥibidir ki ħaaaaśśśśśuśuśuśu’l’l’l’l----ħavħavħavħavāśdāśdāśdāśdır. Meır. Meır. Meır. Meźkūr źkūr źkūr źkūr 
ĥĥĥĥaėįėatiaėįėatiaėįėatiaėįėatiñ iki ñ iki ñ iki ñ iki ėėėėısmını vaısmını vaısmını vaısmını vaĥdiyetĥdiyetĥdiyetĥdiyet----i ii ii ii iĥsĥsĥsĥsān iki ėān iki ėān iki ėān iki ėısma ısma ısma ısma 
keyfiyyetkeyfiyyetkeyfiyyetkeyfiyyet----i iştimi iştimi iştimi iştimālini mübeyyen ebyātālini mübeyyen ebyātālini mübeyyen ebyātālini mübeyyen ebyāt----ı şerı şerı şerı şerįfedir.  įfedir.  įfedir.  įfedir.      
    

Takvâ sâhibi iki kısma ayrılır. Bir Takvâ sâhibi iki kısma ayrılır. Bir Takvâ sâhibi iki kısma ayrılır. Bir Takvâ sâhibi iki kısma ayrılır. Bir 
kısmı havâs yani nitelkısmı havâs yani nitelkısmı havâs yani nitelkısmı havâs yani nitelikli kişiler ikli kişiler ikli kişiler ikli kişiler 
olan Cem ehlidir.olan Cem ehlidir.olan Cem ehlidir.olan Cem ehlidir.    Cem ehli ihsân Cem ehli ihsân Cem ehli ihsân Cem ehli ihsân 
makâmında bulunup, makâmında bulunup, makâmında bulunup, makâmında bulunup, 
efendimizefendimizefendimizefendimizinininin, salât ve selâm ona , salât ve selâm ona , salât ve selâm ona , salât ve selâm ona 
olsun, “olsun, “olsun, “olsun, “Đhsan, sanki onu Đhsan, sanki onu Đhsan, sanki onu Đhsan, sanki onu 
görüyormuş gibi Allah’görüyormuş gibi Allah’görüyormuş gibi Allah’görüyormuş gibi Allah’a ibâdet a ibâdet a ibâdet a ibâdet 
etmendir. Sen onu görmesen de o etmendir. Sen onu görmesen de o etmendir. Sen onu görmesen de o etmendir. Sen onu görmesen de o 
seni görürseni görürseni görürseni görür” kutsal sözünde ” kutsal sözünde ” kutsal sözünde ” kutsal sözünde 
buyurduğu hakîkatin iki kısmını buyurduğu hakîkatin iki kısmını buyurduğu hakîkatin iki kısmını buyurduğu hakîkatin iki kısmını 
açıklar ve ikinci kısmı da hazretaçıklar ve ikinci kısmı da hazretaçıklar ve ikinci kısmı da hazretaçıklar ve ikinci kısmı da hazret----i i i i 
Cem sâhibidir ki Cem sâhibidir ki Cem sâhibidir ki Cem sâhibidir ki hassu’hassu’hassu’hassu’llll----havâs havâs havâs havâs 
yani üstün niteliklere sâhip yani üstün niteliklere sâhip yani üstün niteliklere sâhip yani üstün niteliklere sâhip 
kişilerdir. Zikredilen hakîkatin iki kişilerdir. Zikredilen hakîkatin iki kişilerdir. Zikredilen hakîkatin iki kişilerdir. Zikredilen hakîkatin iki 
kısmını ihsân birliğikısmını ihsân birliğikısmını ihsân birliğikısmını ihsân birliği    iiiile iki kısım le iki kısım le iki kısım le iki kısım 
olarakolarakolarakolarak    içine alma içine alma içine alma içine alma hâlinihâlinihâlinihâlini    açıklayan açıklayan açıklayan açıklayan 

                                                                                                                                               
62 Senden yemek istedim… 
63 Beni doyurmadın… 
64 Şûrâ 42/11: Onun benzeri gibi bir şey yoktur. 
65 Đhsan, sanki onu görüyormuş gibi Allah’a ibâdet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görür. 
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kutsal beyitlerdir. kutsal beyitlerdir. kutsal beyitlerdir. kutsal beyitlerdir.     
 

 260 Ki bunlar müttaėįn olmuş daħi taėvā-yı ħāśśānį  
Bölüplerdir zįrā bunlar olupdur ‘āleme hem cān 
 

Bunlar müttakî ve güçlü takvâ 
sahipleri olmuşlardır. 
Bölünmüşlerdir; çünkü âleme 
cân olmuşlardır.  
 

 261 Viėāyet itdiler Ĥaėėı göremezler bugün ħulėı  
Anıñçün müttaėįn olmuş ki bunlar nūrıdır Yezdān  
 

Onlar Hakk’ı gözettikleri için 
bugün hulku göremezler. 
Allah’tan çekinmişlerdir. Onun 
için bu kimseler Allah’ın nûru 
olmuştur.  
 

    262 Bunlar aėvaya-yı ėavmdir daħi ėuvvetle eşeddir  
Varamaz bunlara şeyŧān anıñçün ėaçdı münkirān  
 

Bunlar çok kuvvetli bir 
kavimdir. Kuvvetleri şiddetlidir. 
Bu kimselere şeytan varamaz. 
Onun için inkârcı [onlardan] 
kaçmıştır. 
 

 263 Daħi ol ėavl-i a‘žamdır yaėar nūr-ı ‘ažamet bil  
Cemāl-i Ĥaėda pervāne olurlar daħi hem hįmān 
 

O dahi çok büyük sözdür. Bil ki 
azametinin nûru yakar. Hakk’ın 
cemâline pervâne olurlar, hem 
de susarlar. 
 

 264 Ki ehl-i iĥsan olmuşlar bilirsiñ iĥsanı cānā  
Oėu şerĥ eyledi Aĥmed bilirsin eyle sen iĥsān 
 

Ey cân! Bilirsin ki onlar ihsân 
ehli olmuşlardır. Ahmed ihsânı 
şerh eyledi. Oku ve sen de ihsân 
eyle.  
 

    265 Buyurmuşdur ĥadįŝinde ki ◊°Τ≡↓66 işit cānā  

Ki sen µ⇓°∧ τν⇔↓ΠΧ∈× ◊↓67 işit ol ān  
 

Ey cân! Hz. Peygamber’in 
hadîsinde “Đhsan” dediğini işit. 
O an “Sanki onu görüyormuş 
gibi Allah’a ibâdet etmendir” 
sözünü de işit. 
 

 266 ↓ℵ× σλ× θ⇔ ◊°∏ ↓ℵ×68    bil bay-ı cānā  

∨↓ℵ τ⇓°∏69 geldi añla cānlara ey cān70 
 

“Sen onu görmesen de” sözünü 
bil. Ey sevgili! “O seni görür” 
sözü de cânlara geldi. Anla. 
 

    267 Đşit cānā bu nuŧė-ı ‘ālį-i ėuds ne sırlar var  
Cevāmiü’l-Kelimle mefħar-ı ‘ālem ėılur beyān  
 

Ey cân! Bu kutsal, yüce sözde ne 
sırların olduğunu işit. Âlemin 
övüncü Cevâmiü’l Kelim’le 
[Kurân-ı Kerîm’le] beyân eder. 
 

 268 Ki nuŧė-ı şerifüñ śadrı ider cem‘ esraruñ ta‘lįm  
Ki zįrā ‘ābid-i ehl-i Cem‘ olan oldı bįnāyān  
 

Bu kutsal sözün başı Cem 
esrârını öğretir. Bundan dolayı 
Cem ehlinin âbidleri olan 
kimseler [hakîkati] görmüş oldu.   
 

 269 Beėā ehlinden ehl-i Cem‘ ki Ĥaė žāhir aña olmuş  
Ĥaėėı gördi vü Ĥaė oldı odur ol śūret-i Raĥmāñ  

Bekâ ehli olan Cem ehline Hak 
zâhir olmuştur. [Cem ehli] 
Hakk’ı görümüş ve Hak 

                                                 
66 Đhsan… 
67 Sanki onu görüyormuş gibi Allah’a ibadet etmendir. 
68 Sen onu görmesen de… 
69 O seni görür. 
70 Bu mısrada vezin problemi vardır. 
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 olmuştur. Rahmân’ın sûreti artık 
odur.   
 

    270 K’anıñ ėavli niçündür çü gördi Ĥaėėı dirsiñ sen  
Đşāretdir ki ehl-i Cem‘ Ĥaė ile oldı ĥāŜırān  
 

Onun sözü ne içindir? Çünkü o 
Hakk’ı gördü, dersin. Bu durum 
Cem ehlinin Hak ile hazır 
olduğuna işârettir. 
 

 271 Anıñçün dir ki iĥsān ol durur ki sen ‘ibādet ėıl  
Güyā sen Ĥaėėı görürsün buyurmuşdur budur iĥsān 
 

Onun için “Đhsân, Hakk’ı 
görüyormuş gibi ibâdet 
etmendir” diye buyurmuştur.  
 

20202020    272 Zirā maėām-ı Cem‘ ehli žuhūr itdiyse  Ĥaė aña  
Olupdur ‘ayn-ı Ĥaė güyā Ĥaė oldı gözine ‘ayān  
 

Hak, Cem makâmı ehline zuhûr 
ettiyse [o makâm ehli] Hakk’ın 
kendisi olmuş ve güyâ Hak 
onların gözüne ayân olmuştur.  
 

    273 Bu sırdır bil ki Ėurānda buyurdı ‘azze şā’ne  
Ki τ÷ ↓71  dirmiş bu vechi gördi źü’l-‘ayān  
 

Bunun bir sır olduğunu bil. 
Çünkü aziz ve şanlı olan [Allah] 
Kurân’da: “Onun 
yüzünden/zâtından başka [her 
şey yok olacaktır.]”  diye 
buyurmuştur. Ayân sâhipleri bu 
vechi gördü.  
 

 274 Yed-i mürşid ĥaėįėatden içer şarāb-ı taĥėįėi  
Bilir ol erendir sırr-ı beėā dersiñ degil āayrān   
 

Hakîkat şarabını, hakîkat 
mürşidinin elinden içer. Bekâ 
sırrının dersini o erenden başkası 
bilmez.  
 

    275 Bu bir keşf-i ĥaėįėatdir ü sırr-ı ehl-i taĥėįėdir  
Śaėın śanma ħayālāt-ı meşāyiħ resmi hem gümān  
 

Bu bir hakîkat keşfi ve hakîkat 
ehlinin sırrıdır.  Sakın bunu 
şeyhlerin hayallerinin resmi 
zannetme. 
 

 276 Ve gerçi mefħar-ı ālem µ⇓°∧72 ėavli buyurdı  
ĤuŜūr-ı ĥaŜret-i Ĥaėėıñ tecellįsindendir nişān 
 

Âlemin övüncü “Sanki sen [onu 
görüyormuş gibi]” sözünü 
söylemişse de asıl nişan Hz. 
Hakk’ın varlığının 
tecellisindedir. 
 

 277 Olanlar nūr-ı vaĥdetde bugün maĥv ol güzel yārān  
Bu sırrı ĥā’iz olmuşdur di aña ĥabbeźā iħvān  
 

Vahdet nûrunda olan güzel 
dostlar bugün mahvoldular. Bu 
sırra mâlik olan kişiye “Ne 
sevimli ihvân” de. 
 

    278 Görenler nice ‘ābiddir yanarlar pervane nūrda  
Ėanı bir göz görünsünler ki anlar oldılar sekrān  
 

Görenler nasıl âbidlerdir? 
Pervâne gibi nûrda yanarlar. 
Nasıl bir gözle görsünler ki onlar 
artık sarhoş oldu.  
 

 279 Vücūdlarını virmişler ki dārda gördiler diyār  
Cemāl-i Ĥaėėı nūrunda ki olmuşlar bugün āarėān  
 

Vücutlarını teslim etmişler ki 
dârda diyârı gördüler. Bugün 
onlar Hakk’ın cemâlinin nûrunda 
gark olmuşlardır.   

                                                 
71 Kasas 28/88: Onun yüzünden/zâtından başka [her şey yok olacaktır.] 
72 Sanki sen [onu görüyormuş gibi]. 
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 280 Anıñçün Aĥmed ü Maĥmūd buyurdı āħiren bil sen  

Eger sen görmeseñ Ĥaėėı seni görür Ĥaė ol ‘ayān 
 

Onun için Ahmed ve Mahmûd 
[isimli Hz. Peygamber]: “Sen 
Hakk’ı görmesen de o Hak seni 
açıkça görür” diye sonradan 
buyurdu bilesin. 
 

    281 O ėavl-i şerifiñ ħatmi virür remz ĥaŜret-i Cem‘e  
Ki Allāh ism-i bāŧınla baėar anlara bį-gümān  
 

O kutsal sözün sonu hazret-i 
Cem’e işaret eder. Allah Bâtın 
ismiyle şüphesiz onlara bakar.  
 

  Ve daVe daVe daVe daħi müttaħi müttaħi müttaħi müttaėįniėįniėįniėįniñ ħñ ħñ ħñ ħāāāāśśśśśśśś----ı ı ı ı ħavħavħavħavāśś olan ėāśś olan ėāśś olan ėāśś olan ėısmısmısmısm----ı ı ı ı ŝŝŝŝānįsi ānįsi ānįsi ānįsi 
bu ebyātbu ebyātbu ebyātbu ebyāt----ı ı ı ı şerşerşerşerįfe taśrįįfe taśrįįfe taśrįįfe taśrįĥ idüp aĥvĥ idüp aĥvĥ idüp aĥvĥ idüp aĥvālini daħi beyān ider. ālini daħi beyān ider. ālini daħi beyān ider. ālini daħi beyān ider.     
 

Bu kutsal beyitler, takvâ Bu kutsal beyitler, takvâ Bu kutsal beyitler, takvâ Bu kutsal beyitler, takvâ 
sahiplerinin üstün niteliklere sahiplerinin üstün niteliklere sahiplerinin üstün niteliklere sahiplerinin üstün niteliklere 
sahip olan ikinci kısmını bildirip, sahip olan ikinci kısmını bildirip, sahip olan ikinci kısmını bildirip, sahip olan ikinci kısmını bildirip, 
hhhhââââllerini açıklar.llerini açıklar.llerini açıklar.llerini açıklar.    
    

    282 Görür anları bį-şübhe zirā bāŧınları Ĥaėdır 
Nüzūl anlara Rabb itmiş ki anlar oldılar sulŧān  
 

[Allah] onları şüphesiz görür. 
Çünkü bâtınları Hak olmuştur. 
Rab onlara nüzûl etmiştir; çünkü 
onlar sultan olmuştur.  
 

 283 Baėarlarsa bugün dāra görürler dārı bį-şübhe  
Bulundı anlara diyār gören anları hem Raĥmān  
 

Bugün dâra bakarlarsa şüphesiz 
dârı görürler. Onları gören 
Rahmân onlara diyâr olmuştur.  
 

 284 Bu bir ėavm ehl-i taĥėįėdir ki olmuş mažhar-ı iĥsān  
Görür hem anları bį-şek ki anlar mažhar-ı Deyyān  
 

Bu kavim bir hakîkat ehlidir ki 
ihsân mazharı olmuşlardır. Hem 
[Allah] onları şüphesiz görür. 
Çünkü onlar mükâfatlandıran ve 
cezalandıran Allah’ın 
mazharıdır.  
 

    285 Muĥaśśal ehl-i iĥsān iki ėısm olmuş işit cānā  
Biri Ĥaė aña žāhirdir ‘ibāretle olur ‘ayān  
 

Ey cân! Đhsân ehli kısacası iki 
kısma ayrılmıştır, işit. Birincisi 
Hakk’ın onlara zâhir olması, 
olduğu gibi görünmesidir. 
 

 286 Bularıñ žāhiri Ĥaėdır ėamu olmuş bugün Ĥaėėa  
Yed-i a‘Ŝāsı Ĥaė olmuş bunlarla Ĥaė ider devrān  
 

Bunların dış görünüşleri Hak’tır. 
Hepsi bugün Hak olmuştur. 
Âzâları da Hak olmuştur. Hak, 
bunlarla devrân eder.    
 

 287 Gelen žāhire ol śūret ki odur hem ‘ibādet bil  
‘Đbādetleri ėulb olmuş ‘ubūdete bilir yārān  
 

Zâhire gelen o sûret ibâdetdir, 
bil. Đbâdetleri sonsuza kadar 
hâlis olmuştur. Dostlar bunu 
bilir.  
 

    288 ‘Ubūdet ehli olmuşlar zirā anlarda yoė āŝār  
Beşeriyyetleri gitmiş görürsün žāhiren insān  
 

Onlar ubûdet ehli olmuşlardır. 
Çünkü onlarda hiçbir eser 
yoktur. Beşeriyetleri gitmiştir. 
Onları zâhiren insan olarak 
görürsün. 
 

 289 Baėarlar Ĥaėėı görürler zirā vicdānları Ĥaėdır  
Bu maėām ehliniñ sırrın nice vaśf ide vāśıfān  
 

Onlar baktıkları zaman Allah’ı 
görürler. Çünkü vicdanları da 
Hak olmuştur. Vasfeden kişi bu 
makâm ehlinin sırrını daha nasıl 
anlatsın? 
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21212121    290 Bunlar Ĥaėėe’l-yaėįn ehli ŧururlar itmegil şübhe  

Zirā žāhir olan Ĥaėdır göremez bunları āayrān  
 

Bunlar, Hakke’l-yakîn ehlidirler. 
Şüphe etme. Çünkü zâhir olan 
Hak’tır. Başkası bunları 
göremez. 
 

 291 Bunlardır müttaėįn ħāśśı ki bunlar ehl-i dįdārdır  
Virür Ĥaė anlara ĥüsni ki dir saña işit Ėurān  
 

Hâlis takvâ sâhipleri bunlardır, 
çünkü bunlar didâr ehlidirler. 
Hak onlara güzelliğini verir. 
Kurân sana bunları der. Đşit. 
  

 292 Anıñçün müttaėįnlerdir ki zįrā itdiler anlar  
Viėāye ħaŜret-i Ĥaėėı cemį‘ śūretde bil inan  
 

Onlar bütün sûretlerde Allah’ı 
kayırdıkları için takvâ 
sâhipleridir. Bil ve inan.    
 

    293 Diger ėısmın işit cānā ki anlar ėısm-ı evvelden  
Olurlar a‘lā lākin bilmez anları nice insān 
 

Ey cân! Diğer kısmı işit ki onlar 
ilk kısımdan daha âlâdırlar. 
Fakat pek çok insan bunu 
bilmez. 
 

 294 Olar hem ehl-i maĥv olmuş daħi hem ehl-i śaĥv 
dirler  
O źātlar ĥaėėına geldi ĥüsn-i ziyādedir Ėurān  
 

Onlar hem mahv ehli olmuştur, 
hem de kendilerine sahv ehli 
denmiştir. Ziyâde güzellik olan 
Kurân o kişiler hakkında 
gelmiştir. 
 

  MaėāmMaėāmMaėāmMaėām----ı iı iı iı iĥsĥsĥsĥsānda bulunan müttaėįn ānda bulunan müttaėįn ānda bulunan müttaėįn ānda bulunan müttaėįn ĥaĥaĥaĥaŜerātŜerātŜerātŜerātı aı aı aı aśśśśĥĥĥĥāāāābbbb----ıııı    
rü’yete olup śrü’yete olup śrü’yete olup śrü’yete olup śıfıfıfıfāt u esāt u esāt u esāt u esmāmāmāmā----i Đi Đi Đi Đlāhį ile žuhūr idüp lāhį ile žuhūr idüp lāhį ile žuhūr idüp lāhį ile žuhūr idüp 
mažharmažharmažharmažhar----ı ı ı ı ĤaĤaĤaĤaė olduėlarė olduėlarė olduėlarė olduėlarını şerını şerını şerını şerĥ ider ebyĥ ider ebyĥ ider ebyĥ ider ebyātātātāt----ı şerı şerı şerı şerįfedir. įfedir. įfedir. įfedir.     
 

Đhsân makâmında bulunan takvâ Đhsân makâmında bulunan takvâ Đhsân makâmında bulunan takvâ Đhsân makâmında bulunan takvâ 
sâhiplerisâhiplerisâhiplerisâhiplerininninninnin    görme ashâbı olupgörme ashâbı olupgörme ashâbı olupgörme ashâbı olup, , , , 
sıfatlar ve Đlâhî esmâlarla zuhûr sıfatlar ve Đlâhî esmâlarla zuhûr sıfatlar ve Đlâhî esmâlarla zuhûr sıfatlar ve Đlâhî esmâlarla zuhûr 
eeeettiklerini vettiklerini vettiklerini vettiklerini ve    Hakk’ın mazharı Hakk’ın mazharı Hakk’ın mazharı Hakk’ın mazharı 
olduklarını şerh eden kutsal olduklarını şerh eden kutsal olduklarını şerh eden kutsal olduklarını şerh eden kutsal 
beyitlerdir.beyitlerdir.beyitlerdir.beyitlerdir.    
    

    295 Ve ↓υρΤ≡↓ σΘν⇔73 oėu Ėurānda añla sen  
Ki anlara virir ĥüsni ziyāde ile bil Raĥmān 

Ve “Đhsân edenler için” âyetini 
Kurân’da okuyup anla. Çünkü 
Rahmân onlara güzelliği 
ziyâdesiyle verir. Bilesin.  
 

 296 Ki ĥüsni rü’yeti ĥaėdır µ⇓°∧74 remz imiş aña  
Ĥadįŝi oėuduñ bildiñ nicedir sırrı bil inan  
 

Güzeliğinin görünmesi haktır. 
“Sanki sen [onu görüyormuş 
gibi]” ona işâretmiş. Hadîsi 
okuyup öğrendin. Sırrı nasıldır, 
diye bil ve inan. 
 

    297 Ziyāde virilen nedir neye daħi işāretdir  
Didiler ehl-i tefsįr bil ĥūr u āılmān daħi cinān  
 

Ziyâde verilen nedir ve neye 
işârettir? Tefsir ehli: “[O 
ziyâdeler] Cennet, hûri ve 
gılmanlardır” dedi. Bil.  
 

 298 Ki ya‘ni ehl-i taĥėįėde giyerler śūret-i Ĥaėėı  
Žuhūr ider anlarla cemį‘ ĥaŜerātda ol Mennān  
 

Yani hakîkat ehlinde Hakk’ın 
sûretini giyerler. O ihsânı bol 
olan Allah, bütün varlıklarda 
zuhûr eder.  
 

 299 Śıfāt-ı esmā’ u  Ĥaėla çıėarlar ‘āleme anlar  Onlar âleme esmânın sıfatları ve 

                                                 
73 Âl-i Đmrân 3/172: Đhsân edenler için. 
74 Sanki sen [onu görüyormuş gibi]. 
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Giyerler ilbas-ı Ĥaėėı budur ol śūret-i Raĥmān  
 

Hak ile çıkarlar. Hak giysisini 
giyerler. Rahmân’ın sûreti [işte] 
budur.   
 

    300 Olurlar ‘āleme noėŧa ĥurūfāt u kelįmātda  
Olur anlara āfāė hem daħi enfüs çü ŧālibān  
 

Harf ve kelimelerde âleme nokta 
olurlar. Çünkü âfâk ve enfüs 
onlara tâlip olmuştur. 
 

 301 Arar ‘arş hem daħi eflāk simākden tā semeke bil 
Ne kim vardır aña ‘āşıė odur ol ekmel-i insān  
 

Arş ve felekler balıklardan tâ 
balığa kadar onu arar. Kim varsa 
ona âşıktır. En mükemmel insan 
odur.  
 

 302 Anıñla oldılar eflāk daħi ‘arş hem nücūm cümle  
Bugün devvār daħi envār virür cümleye nemek nān  
 

Bütün yıldızlar, arş ve felekler 
onunla birlikte oldular. Bugün 
devvâr ve envâr herkese tuz ve 
ekmek dağıtır. 
 

    303 Anıñ ėalbi olur vāsi‘ çü śıādı Allāhı añla  
Daħi ‘arş u kürsį hem ne kim vardır aña yek-sān 
 

Onun kalbi arş, kürsî ve ona 
denk daha ne varsa o kadar geniş 
olur.  Çünkü Allah kalbine sığdı, 
anla. 
 

 304 Olur cümle aña nisbet ki śan noėŧa-i cevvāle  
Aña nisbet degil bir şey ki geldi hem yüzi Raĥmān 
 

Her şey ona nisbettir. Sanırsın ki 
cevval noktasıdır. Ona bir şey 
nisbet değildir. Yüzü Rahmân 
olan geldi. 
 

    305 Oėu ∨υ⇔ ∨υ⇔75 ki bilesiñ ne sırdır ol 
Ėamu eflāk aña muĥtāc o sırdır cümleye hem cān  
 

“Sen olmasaydın sen olmasaydın 
[âlemleri yaratmazdım]” sözünü 
oku, ne sır olduğunu bil. Bütün 
felekler ona muhtaçtır. Herkese 
can olan o sırdır.   
   

  SābSābSābSābııııėan ebyātėan ebyātėan ebyātėan ebyāt----ı şerı şerı şerı şerįfe ile meįfe ile meįfe ile meįfe ile meşrşrşrşrūūūūĥ olan maĥ olan maĥ olan maĥ olan maėāmėāmėāmėām----ıııı    
iiiiĥsĥsĥsĥsānda bulunan ehlānda bulunan ehlānda bulunan ehlānda bulunan ehl----i i i i ĥaĥaĥaĥaėįėat Eėįėat Eėįėat Eėįėat Efendimiz fendimiz fendimiz fendimiz 
‘aleyhiśśalāt‘aleyhiśśalāt‘aleyhiśśalāt‘aleyhiśśalātı vesselı vesselı vesselı vesselām ām ām ām ĥaĥaĥaĥaŜretleri lisānŜretleri lisānŜretleri lisānŜretleri lisān----ı ı ı ı ĤĤĤĤaėaėaėaė    ile ile ile ile √√√√ℵℵℵℵ⊂⊂⊂⊂    

κκκκννννΝΝΝΝ⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓    ΓΓΓΓϕϕϕϕννννΝΝΝΝ    √√√√ℵℵℵℵ⊂⊂⊂⊂↓↓↓↓    ◊◊◊◊↓↓↓↓    ΓΓΓΓΧΧΧΧΧΧΧΧ≡≡≡≡°°°°∏∏∏∏    °°°°ϖϖϖϖηηηη‚‚‚‚    ↓↓↓↓ℑℑℑℑρρρρ∧∧∧∧    ΓΓΓΓρρρρ∧∧∧∧    76767676    

Bundan önceki kutsal beyitler ile Bundan önceki kutsal beyitler ile Bundan önceki kutsal beyitler ile Bundan önceki kutsal beyitler ile 
açıklanmış olan açıklanmış olan açıklanmış olan açıklanmış olan ve ve ve ve ihsâihsâihsâihsân n n n 
makâmında bulunan hakîkat ehlimakâmında bulunan hakîkat ehlimakâmında bulunan hakîkat ehlimakâmında bulunan hakîkat ehli,,,,    
efendimiz hazretlerinin, salât ve efendimiz hazretlerinin, salât ve efendimiz hazretlerinin, salât ve efendimiz hazretlerinin, salât ve 
selâm ona olsun, Hak lisânıselâm ona olsun, Hak lisânıselâm ona olsun, Hak lisânıselâm ona olsun, Hak lisânıylaylaylayla    
““““Ben gizli bir hazine idim. Ben gizli bir hazine idim. Ben gizli bir hazine idim. Ben gizli bir hazine idim. 
Bilinmeyi istedim ve bilinmek Bilinmeyi istedim ve bilinmek Bilinmeyi istedim ve bilinmek Bilinmeyi istedim ve bilinmek 
için halkı yarattım”için halkı yarattım”için halkı yarattım”için halkı yarattım”    

22222222     ėavlėavlėavlėavl----i şeri şeri şeri şerįfinde buyurdįfinde buyurdįfinde buyurdįfinde buyurdııııāāāāı ı ı ı ↓↓↓↓ℑℑℑℑρρρρ∧∧∧∧    ΓΓΓΓρρρρ∧∧∧∧77     sırrına sırrına sırrına sırrına mažhar mažhar mažhar mažhar 
olan erlerdir volan erlerdir volan erlerdir volan erlerdir ve ol se ol se ol se ol sırrırrırrırr----ı tecellı tecellı tecellı tecellįįįį----yiyiyiyi    źātźātźātźātı ı ı ı 
MuMuMuMuĥammedĥammedĥammedĥammedįdir. Bu ebyātįdir. Bu ebyātįdir. Bu ebyātįdir. Bu ebyāt----ı şerı şerı şerı şerįfe ile kendüye remz ü įfe ile kendüye remz ü įfe ile kendüye remz ü įfe ile kendüye remz ü 
işişişişāret olunup buyuruldāret olunup buyuruldāret olunup buyuruldāret olunup buyuruldı. ı. ı. ı.     
    

Kutsal Kutsal Kutsal Kutsal sözünde buyurduğu sözünde buyurduğu sözünde buyurduğu sözünde buyurduğu ““““Ben Ben Ben Ben 
hazine idimhazine idimhazine idimhazine idim” sırrına mazhar olan ” sırrına mazhar olan ” sırrına mazhar olan ” sırrına mazhar olan 
erlerdir. O zâtın tecellisinin sırrı erlerdir. O zâtın tecellisinin sırrı erlerdir. O zâtın tecellisinin sırrı erlerdir. O zâtın tecellisinin sırrı 
Muhammedî’dir. Bu kutsal Muhammedî’dir. Bu kutsal Muhammedî’dir. Bu kutsal Muhammedî’dir. Bu kutsal 
beyitlerle kendisine işâret olubeyitlerle kendisine işâret olubeyitlerle kendisine işâret olubeyitlerle kendisine işâret olunup nup nup nup 
buyruldu. buyruldu. buyruldu. buyruldu.     

    306 O sırr-ı sır Muĥammeddir daħi sırr-ı ĥaėįėatdir  
Ħudā hem ↓ℑρ∧ Γρ∧78 dir baė insānı künūzı ŧān  
 

O, sırların sırrı Muhammed’dir. 
O, hakîkat sırrıdır. Allah: “Ben 
hazine idim.” der. Đnsana bak ve 
hazineleri tanı.  
 

                                                 
75 Sen olmasaydın sen olmasaydın [âlemleri yaratmazdım.] 
76 Ben gizli bir hazine idim. Bilinmeyi istedim ve bilinmek için halkı yarattım 
77 Ben hazine idim. 
78 Ben hazine idim. 
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 307 Bu kenziñ fetĥine cānā nedir ŧılsımı bildin mi 
Bu kenzi fetĥ iden kimdir ki odur ekmel-i insān  
 

Ey cân! Bu hazinenin 
açılmasının tılsımı nedir, bilir 
misin? Bu hazineyi fetheden 
kimdir ki en mükemmel insan 
odur. 
 

 308 Mefātiĥi nedir anıñ ki kimdir fetĥ iden anı  
Nedir ol kenzde maĥzūn hem nedir daħi aña nişān  
 

Onun anahtarları nedir ve onu 
fetheden kimdir? O hazinede 
mahzûn olan ve ona nişân olan 
nedir?  
 

    309 Bu kenze āşinā olan daħi ol kenzi hem bulan  
Bu durur ehl-i iĥsān bil budur ol gözleri fettān  
 

Bu hazineye tanıdık olan ve bu 
hazineyi bulan ihsân ehlidir. O 
gözleri fettan olan da budur.  
 

 310 Anıñçün faħr-i ‘ālem bil didi anlara iĥsāndır  
Ki zįrā iĥsan-ı Ĥaėėa nedir vildān nedir cinān  
 

Onun için âlemin övüncü bil ki 
onlara “Đhsândır” dedi. Zîra 
Hakk’ın ihsânına nail olan kullar 
ve cennetler nedir? 
 

    311 Yazamaz iĥsanıñ Ĥaėėın ėalemler cümle çāk oldı 
Beşer nice bilür anı ki Ĥaėdır aña śāĥib cān  
 

Kalemler Hakk’ın ihsânını 
yazamaz. [Çünkü] bütün 
kalemler ikiye ayrıldı. Beşer onu 
bilemez çünkü ona sahip olan 
sevgili Hak’tır.  
 

 312 Anıñçün ziyade lafžı münekker geldi Ėurānda  
Ki mechūl ilkine olmuş bilemez anı ol insān  
 

Onun için ziyâde sözü Kurân’da 
bilinmeyen bir şekilde geldi. Ki 
ilkine meçhûl olmuştur. O insan 
bunu bilemez. 
 

 313 Anıñçün didiler cānā bilinmez insan-ı kāmil  
Ki zįrā mir’at-i Ĥaėdır nice ĥaė oldı  ma‘lūmān  
 

Ey cân! Bu nedenle “Kâmil 
insan bilinmez” dediler. Çünkü 
[o] Hakk’ın aynasıdır. Nice 
hakîkat belli oldu.  
 

     ĖālĖālĖālĖāleeee    Allāhu Te‘ālā Allāhu Te‘ālā Allāhu Te‘ālā Allāhu Te‘ālā °°°°ΧΧΧΧ∈∈∈∈⇔⇔⇔⇔°°°°±±±±    √√√√ΑΑΑΑℵℵℵℵ    ττττνννν⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓    ττττΤΤΤΤηηηη⇓⇓⇓⇓    ττττνννν⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓    θθθθ∧∧∧∧ℵℵℵℵΘΘΘΘāāāā79797979    bu bu bu bu 
ėavlėavlėavlėavl----i şeri şeri şeri şerįfinde nįfinde nįfinde nįfinde nefse ėavli ki buyurulmuefse ėavli ki buyurulmuefse ėavli ki buyurulmuefse ėavli ki buyurulmuşdur. Đnsşdur. Đnsşdur. Đnsşdur. Đnsānānānān----ı ı ı ı 
kāmilikāmilikāmilikāmiliñ mechñ mechñ mechñ mechūlūlūlūl----i mui mui mui muŧlaŧlaŧlaŧlaė oldė oldė oldė oldııııāāāāına işına işına işına işāretdir. Bu ebyātāretdir. Bu ebyātāretdir. Bu ebyātāretdir. Bu ebyāt----
ı şerı şerı şerı şerįfe anįfe anįfe anįfe anı şerı şerı şerı şerĥ ü beyĥ ü beyĥ ü beyĥ ü beyān ider. ān ider. ān ider. ān ider.     
 

Allāhu Te‘ālā buyurdu: “Allāhu Te‘ālā buyurdu: “Allāhu Te‘ālā buyurdu: “Allāhu Te‘ālā buyurdu: “Allah, Allah, Allah, Allah, 
sizi kendisine karşı dikkatli sizi kendisine karşı dikkatli sizi kendisine karşı dikkatli sizi kendisine karşı dikkatli 
olmanız hakkında uyarmaktadır. olmanız hakkında uyarmaktadır. olmanız hakkında uyarmaktadır. olmanız hakkında uyarmaktadır. 
Allah, kullarını çok esirgeyicidirAllah, kullarını çok esirgeyicidirAllah, kullarını çok esirgeyicidirAllah, kullarını çok esirgeyicidir” ” ” ” 
bu kbu kbu kbu kutsal sözde nefse söz olarak utsal sözde nefse söz olarak utsal sözde nefse söz olarak utsal sözde nefse söz olarak 
buyurulmuştur. Kâmil insanın buyurulmuştur. Kâmil insanın buyurulmuştur. Kâmil insanın buyurulmuştur. Kâmil insanın 
mutlak meçhul olduğuna işârettir. mutlak meçhul olduğuna işârettir. mutlak meçhul olduğuna işârettir. mutlak meçhul olduğuna işârettir. 
Bu kutsal beyitler onu şerh Bu kutsal beyitler onu şerh Bu kutsal beyitler onu şerh Bu kutsal beyitler onu şerh edip edip edip edip 
anlatır.anlatır.anlatır.anlatır.    
 

 314 τν⇔↓ θ∧ℵΘā 80  oėu da nefse bil sen  
Nice nefsullahı bilmiş nicedir hem bilen ‘irfān 

Sen “Allah, sizi kendisine karşı 
dikkatli olmanız hakkında 
uyarmaktadır.” sözünü oku da 
kendisini bil. Đrfân bilen kişi 
nasıldır? Allah’ın kendisini nasıl 
bilmiştir?  
 

                                                 
79 Âl-i Đmrân 3/30: Allah, sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Allah, kullarını 
çok esirgeyicidir.  
80 Âl-i Đmrân 3/30: Allah, sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. 
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 315 τν⇔↓ °Χ∈⇔°± √Αℵ81 ki taĥźįr itdi ėulları  
Anıñ nefsini bilmekle nice sa‘y ider ol āayrān  
 

“Allah, kullarını çok 
esirgeyicidir” ki kullarını 
menetti. Onun kendisini bilmek 
için o diğer kişi nasıl çalışır?  
 

    316 Anıñçün enbiyā’ ‘ažām bilemez cāhilān añla  
Nice eźāya cefāya iderler daħi Fir‘avnān  
 

Onun için câhiller yüce nebîleri 
bilemez. Pek çok ezâ ve cefâya 
Firavunluk ederler.  
 

 317 Anıñçün vereŝe cemį‘ ezmān u a‘śārda  
Atar cāhil aña ŧaşlar nicesi itdiler bühtān  
 

Bu yüzden mirasçılara bütün 
zamanlarda ve asırlarda câhil 
olanlar taş attılar. Pek çoğu 
onlara iftira attı. 
 

    318 Nice recm idüplerdir nicesiñ çekdiler dārda  
Nicesin itdiler menfį virüp fetvā-yı müftiyān  
 

Müftülerin fetvâsıyla nicesini 
menfî ettiler. Bazılarını taşlayıp, 
bazılarını darağacında astılar.  
 

 319 Yalancı müftiler cānā batırdılar elin ėana 
Nicesin ėıydılar cānā bu da bir ĥikmet-i Yezdān  
 

Ey cân! Yalancı müftüler ellerini 
kana batırdılar. Nice canlara 
kıydılar. Bu da Allah’ın bir 
hikmetidir.   
 

22223333    320 Đki şey müşkil olmuşdur diyem saña işit cānā  
Ki insān-ı kamili bilmek daħi Ĥaėėı vehm inan  
 

Ey cân! Đki şey müşkül olmuştur. 
Bunları sana diyeyim de işit. 
Kâmil insanı bilmek bile inan ki 
Hak’tan şüphe etmek demektir.  
 

    321 Velākin kāmilin bilmek olur Ĥaėdan ‘asįr añla   
Ki śūretle olur noėśān nice bilinür ol insān  
 

Velâkin kâmil insanı bilmek 
Hakk’ı bilmekten daha güç olur, 
anla. Sûretle noksan olur, o insan 
nasıl bilinir? 
 

 322 Velākin Ĥaė münezzehdir muėaddesdir müberrādır  
Ki hiç śūret ėabūl itmez taėaddüsle odur cānān  
 

Fakat Allah münezzeh, 
mukaddes ve müberrâdır. O asla 
sûret kabul etmez. Mübârek 
sevgili odur.  
 

 323 Ĥaėėı bilmek nedir cānā bilinmez oldıāıñ bilmek  
Śaėın bildim diyen cāhil inanma bilmedi her ān  
 

Ey cân! Hakk’ı bilmek nedir? 
[O’nun] bilinmez olduğunu 
bilmektir. Sakın “Bildim” diyen 
câhil kişiye inanma! O hiçbir 
zaman Hakk’ı bilmemiştir. 
 

    324 Gel ey oālum gözüm nūrı çü işitdiñ olan taėrįr  
Saña virdi birāz esrār birāzıñ daħi hem sen ėan  
 

Ey oğlum! Gel, gözümün nûru. 
Olan takriri işittin. [Bu takrir] 
sana biraz esrâr verdi, birazına 
da sen inan. 
 

 325 Ziyāde lafžını ehl-i tefāsįr tefsir itmişler  
Ki cennetdir buyurmuşlar odur bir źerre-i iĥsān  
 

Tefsir ehli “ziyâde” sözünü 
yorumlamıştır. “Ziyâde, 
cennettir. O, ihsânın küçük bir 
parçasıdır” diye buyurmuşlardır.   
 

    326 Çü ki Ėurān didi mübhem nice ta‘rįf ider diller  
Bu bir mechūl-i muŧlaėdır virir saña Ħudā iĥsān   

Çünkü Kurân bunu kapalı 
söylemiştir. Diller bunu nasıl 

                                                 
81 Âl-i Đmrân 3/30: Allah, kullarını çok esirgeyicidir. 
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 tarif eder? Bu bir mutlak 
meçhuldür. Allah sana [bunun 
için] ihsân verir.  
 

  MuMuMuMuŧlaŧlaŧlaŧlaėā ħalįfeėā ħalįfeėā ħalįfeėā ħalįfe----i i i i ĤaĤaĤaĤaė olan ė olan ė olan ė olan Âdem bir muŧalsam kenzÂdem bir muŧalsam kenzÂdem bir muŧalsam kenzÂdem bir muŧalsam kenz----i i i i 
mamamamaħfħfħfħfį oldį oldį oldį oldııııāāāāından gerek melından gerek melından gerek melından gerek melā’ike vü gerek ā’ike vü gerek ā’ike vü gerek ā’ike vü gerek şeyŧşeyŧşeyŧşeyŧān ān ān ān 
kendüyi bilmedikkendüyi bilmedikkendüyi bilmedikkendüyi bilmediklerini beyān ider ebyātlerini beyān ider ebyātlerini beyān ider ebyātlerini beyān ider ebyāt----ı şerı şerı şerı şerįfedir. įfedir. įfedir. įfedir.     
υυυυ÷÷÷÷    °°°°⇑⇑⇑⇑υυυυνννν⊄⊄⊄⊄    ◊◊◊◊°°°°∧∧∧∧    ττττ⇓⇓⇓⇓↓↓↓↓    ◊◊◊◊°°°°ΤΤΤΤ⇓⇓⇓⇓↓↓↓↓    °°°°ννννππππ≡≡≡≡    °°°°ρρρρ⇑⇑⇑⇑    σσσσϕϕϕϕηηηη⊗⊗⊗⊗↓↓↓↓    °°°°ρρρρννννππππ””””    ◊◊◊◊↓↓↓↓    σσσσϖϖϖϖ±±±±°°°°∏∏∏∏    
⇐⇐⇐⇐°°°°ΧΧΧΧ;;;;↓↓↓↓    ⊃⊃⊃⊃ℵℵℵℵ↓↓↓↓    ∝∝∝∝↓↓↓↓υυυυππππΤΤΤΤ⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓    νννν⊂⊂⊂⊂    ΕΕΕΕ⇓⇓⇓⇓°°°°⇑⇑⇑⇑↓↓↓↓    °°°°ρρρρ∪∪∪∪ℵℵℵℵ⊂⊂⊂⊂    °°°°⇓⇓⇓⇓↓↓↓↓    82828282    ĤĤĤĤaė cellaė cellaė cellaė celleeee    vvvvü ü ü ü 
‘alā ‘alā ‘alā ‘alā ĥaĥaĥaĥaŜretleri buyurdŜretleri buyurdŜretleri buyurdŜretleri buyurdııııāāāāı ı ı ı ėavlėavlėavlėavl----i şeri şeri şeri şerįfini daħi įfini daħi įfini daħi įfini daħi şerşerşerşerĥdir. ĥdir. ĥdir. ĥdir.     
 

Mutlaka Hakk’ın halîfesi olan Mutlaka Hakk’ın halîfesi olan Mutlaka Hakk’ın halîfesi olan Mutlaka Hakk’ın halîfesi olan 
Âdem’inÂdem’inÂdem’inÂdem’in,,,,    tıltıltıltılsımlı bir gizli hazine sımlı bir gizli hazine sımlı bir gizli hazine sımlı bir gizli hazine 
olması sebebiyle gerek olması sebebiyle gerek olması sebebiyle gerek olması sebebiyle gerek 
meleklermeleklermeleklermeleklerinininin    ve gerek şeytanın ve gerek şeytanın ve gerek şeytanın ve gerek şeytanın 
kendisini bilmediklerini beyân kendisini bilmediklerini beyân kendisini bilmediklerini beyân kendisini bilmediklerini beyân 
eden kutsal beyitlerdir.eden kutsal beyitlerdir.eden kutsal beyitlerdir.eden kutsal beyitlerdir.    “Biz “Biz “Biz “Biz 
emâneti göklere, yere ve dağlara emâneti göklere, yere ve dağlara emâneti göklere, yere ve dağlara emâneti göklere, yere ve dağlara 
sunduk; onu yüklenmekten sunduk; onu yüklenmekten sunduk; onu yüklenmekten sunduk; onu yüklenmekten 
kaçkaçkaçkaçındılar, on[un ındılar, on[un ındılar, on[un ındılar, on[un 
sorumluluğundan]sorumluluğundan]sorumluluğundan]sorumluluğundan]dan dan dan dan korktular; korktular; korktular; korktular; 
onu insan yükonu insan yükonu insan yükonu insan yüklendi; [lendi; [lendi; [lendi; [bununla bununla bununla bununla 
beraber onberaber onberaber onberaber onun hakkını tam yerine un hakkını tam yerine un hakkını tam yerine un hakkını tam yerine 
getirmedi]getirmedi]getirmedi]getirmedi]    çünkü o, çok zâlim, çünkü o, çok zâlim, çünkü o, çok zâlim, çünkü o, çok zâlim, 
çok câhildirçok câhildirçok câhildirçok câhildir....” ” ” ” Hak hazretlerinin, Hak hazretlerinin, Hak hazretlerinin, Hak hazretlerinin, 
onun yüceliği artsın, buyurduğu onun yüceliği artsın, buyurduğu onun yüceliği artsın, buyurduğu onun yüceliği artsın, buyurduğu 
kutsal sözünün de şerhidir. kutsal sözünün de şerhidir. kutsal sözünün de şerhidir. kutsal sözünün de şerhidir.     
    

 327 Đşitdiñ sırr-ı Âdemi melā’ik bilmedi añla  
Ki ĥaėėında birāz sözler dimişler oėu sen Ėurān  
 

Âdem’in sırrını işittin. Melekler 
bile [bu sırrı] bilmediler, anla. 
Sen Kurân oku ki onun hakkında 
biraz sözler söylenmiştir.  
   

    328 Anıñçün ŧard olup şeyŧān u la‘net ĥalėasın giydi  
Şaşırdı şeyŧan-ı mel‘ūn ki secde itmedi her ān  
 

Lanetli şeytan şaşırarak hiçbir 
zaman secde etmedi. Onun için 
şeytan kovuldu ve lânet 
halkasını giydi. 
 

 329 Ħudā ↓Πϑℜ°∏ 83 buyurdı melā’ik secde itdiler  
La‘įn ābā idüp ėaçdı ki oldu daħi maŧrūdān  
 

Allah: “Secde edin” diye 
buyurunca bütün melekler secde 
ettiler. Lânetli [şeytan] büyüklük 
edip kaçtı. Böylece kovulmuş 
oldu. 
 

 330 Yine ħalįfe-i Ĥaė bil muŧalsam kenz-i maħfį bil  
Eger ŧılsımını çözdüñ bilirsin nicedir iĥsān 
 

Yine bil ki Hakk’ın halifesi 
tılsımlı bir gizli hazinedir. Eğer 
tılsımını çözersen ihsânın ne 
olduğunu bil. 
 

    331 Velākin ‘ālem-i muŧlaė sücūdla emr idüp bil sen  
Velākin sırr-ı Âdeme dimedi emlāke ey cān  
 

Âlem-i mutlak Hz. Âdem’e 
“Secde edin” dedi. Âdem’e 
“Âleme secde et” demedi. 

 332 Oėu anı du‘ā θν⊂↓ 84 daħi ◊υπν∈×  85 dir Ĥaė 
Ya‘ni ĥaŜrāta keşf itmez bize geldi böyle Ėurān  
 

O duâyı oku. Hak “Bil” ve 
“Bilmiyorsunuz” der. Yani 
hazretlere keşf etmez. Kurân 
bize böyle geldi.  
 

                                                 
82Ahzâb 33/72: Biz emâneti göklere, yere ve dağlara sunduk; onu yüklenmekten kaçındılar, on[un 
sorumluluğundan]dan korktular; onu insan yüklendi; [bununla beraber onun hakkını tam yerine getirmedi] 
çünkü o, çok zâlim, çok câhildir.  
83 Necm 53/62: Secde edin.  
84 Bakara 2/260: Bil. 
85 Bakara 2/30: Bilmiyorsunuz. 
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    333 Zihį ol ĥikmet-i Mevlā zihį ol ėudret-i bālā  
Münezzeh cümleden zįrā ki ‘aėıllar olur ĥayrān  
 

Ne güzeldir o Mevlâ’nın 
hikmeti, ne güzeldir o yüce 
kudret. Her şeyden tenzih 
edilmiştir. Çünkü akıllar [onun 
büyüklüğü karşısında] şaşakalır. 
 

 334 Ėanı bir dil anı bilsün ėanı ol cān anı bulsun  
Ėanı bir göz anı görsün odur gören ü görinen  
 

Onu görecek bir gönül, onu 
bulacak can, onu görecek o göz 
nerede? Gören de görünen de 
odur. 
  

 335 σϖ±°∏86  oėu añla nice emāneti Ĥaėėı  
Ki ĥāmil olmadı arŜı vu cibāl daħi āsümān 
 

“Kaçındılar” sözünü oku da anla. 
Arz, dağlar ve semâ Hakk’ın 
nice emânetini sahiplenmedi. 
 

24242424    336 Velākin ĥāmil oldı bil emāneti kim ol insān  
Didi Ĥaė Ĥaėėına anıñ žalūm hem cehūl ol insān 

Fakat bil ki o insan bu emaneti 
sahiplendi. Çok zâlim ve câhil 
olan o insan onları yaratana Hak 
dedi.  
 

 337 ‘Aceb ĥāmil olan niçün žalūm hem cehul olmuşdur  
Diyemem sırrını anıñ oėu mürşid yetti Ėurān  
 

Acaba [emânete] sahip olan 
insan niçin bu kadar zâlim ve 
câhil olmuştur? Onun sırrını 
diyemem. Mürşid, sen Kurân 
oku ki o Kurân bunun için sana 
kâfidir. 
 

 338 ‘Aceb ĥāmil olan kimse bilir mi maĥmulüñ bilsem  
Bilirse maĥmulüñ o źāt aña dirler mi ĥāmilān  
 

Acaba sahiplenen kimse 
sahiplendiği şeyi bilir mi, bir 
bilsem. O zat sahiplendiği şeyi 
bilirse ona sahip derler mi? 
 

    339 Daħi bilmezse ol ĥāmil žalūm olur mıydı bilsem  
Bilirse ol dinilür mi aña ez-cümle žālimān  
 

O sahiplenen kimse emaneti 
bilmezse acaba zâlim olur 
muydu bir bilsem. Yahut o kişi 
bunu bilirse ona özellikle zâlim 
denilir mi? 
 

 340 ‘Aceb bilsem ėamu insān nice ĥāmil oluplardır  
Bu cāhiller o da insān olar da mı o ĥāmilān  
 

Bütün insanların bu emâneti 
nasıl sahiplendiklerini bir 
bilsem. Bu câhil olan insanlar da 
mı acaba emâneti 
sahiplenmişlerdir? 
 

    341 ‘Arif-i ĥāmil oldılar žalūm cehūl niçün olsun  
Žalūmen hem cehūlen ėavlini bilsem ne sırdır ān  
 

Hâmillerin ârifi oldular. Zâlim 
ya da câhil neden olsunlar? 
Zâlim ve câhil sözlerinin ne sır 
olduğunu bir bilsem. 
 

 342 Śıfāt-ı mādiĥa yoħsa śıfāt-ı źāmme gelmişdir  
Ĥāmilen çünki farė olmuş olur mı vaśf-ı nisbetān  
 

Övenin sıfatları yoksa kusurun 
sıfatları gelmiştir. Çünkü 
yüklenerek [diğerleriyle 
arasında] fark olmuştur. Nisbetin 
vasfı olur mu? 
 

 343 Eger cāhillere nisbet olursa nisbetiñ bilsem  Eğer câhillere nisbet olursa 

                                                 
86 Ahzâb 33/72: Kaçındılar. 
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Daħi ‘āriflere nisbet o mıdır ol güzel insān  
 

keşke onların nisbetini bilsem. 
Âriflere nisbet acaba o güzel 
insan mıdır?  
 

    344 Zihį ol ĥaŜret-i Ėurān ki cāmi‘dir hem mākān 
Žuhūr itmiş kelāmıñla žahir hem mažhar-ı insān  
 

O Kurân’a ne hoş ki var 
olanların hepsini kendinde 
toplamıştır. Zâhir olan Allah 
insan mazharında kelâmıyla belli 
olmuştur. 
 

 345 Baėar insān görür insān söyler insān bulur insān  
O güzel źātını śıāmış nedeñlü źerrece insān  
 

Đnsan bakar, insan görür, insan 
söyler, insan bulur. [Allah] o 
güzel zâtını ne kadar küçük 
insana sığdırmıştır. 
 

 346 Ĥaşā ki bir yere śıāmaz ėamu eşyāyı muĥįŧdir  
Muĥāŧ olmaz odur muŧlaė odur sulŧān hem Sübĥān  
 

O, asla bir yere sığmaz. Bütün 
eşyayı kuşatmıştır. 
Kuşatılmamıştır. Mutlak olan, 
sultan olan ve Sübhân olan odur. 
 

    347 Žalūmen cehūlen    dirken ħiŧāb ider ki ol insān  
Daħi ol cümle esrārıñ getürdi maĥzun ol Ėurān  
 

[Allah], “Çok zâlim” ve “Çok 
câhil” derken o insana hitap 
eder. Đnsanın bütün esrârını o 
mahzûn Kurân getirdi.  
 

 348 Nüzūl itdi kelāmıñ ol kelimāt ile bi’l-cümle  
Lisān-ı insana geldi bulunur mı böyle iĥsān  
 

Allah’ın kelâmı [olan Kurân] 
bütün kelimelerle nüzûl etti. 
Đnsan lisânına geldi. Böyle bir 
ihsân bulunur mu?  
 

     ĖālĖālĖālĖāleeee    ResūluResūluResūluResūlullāh śallallāhu ‘aleyhi vesellem  llāh śallallāhu ‘aleyhi vesellem  llāh śallallāhu ‘aleyhi vesellem  llāh śallallāhu ‘aleyhi vesellem  νννν÷÷÷÷    

µµµµΦΦΦΦϕϕϕϕνννν…………    µµµµνννν÷÷÷÷⁄⁄⁄⁄°°°°ϖϖϖϖ⊗⊗⊗⊗↓↓↓↓    ΓΓΓΓϕϕϕϕνννν…………    ◊◊◊◊°°°°ΤΤΤΤ⇓⇓⇓⇓↓↓↓↓    °°°°87878787    ėavlėavlėavlėavl----i şeri şeri şeri şerįfini beyān įfini beyān įfini beyān įfini beyān 
ider ebyātider ebyātider ebyātider ebyāt----ı şerı şerı şerı şerįfedir. įfedir. įfedir. įfedir.     
 

Allah’ın Resûlü, salât ve selâm Allah’ın Resûlü, salât ve selâm Allah’ın Resûlü, salât ve selâm Allah’ın Resûlü, salât ve selâm 
ona olsun, buyurdu: “ona olsun, buyurdu: “ona olsun, buyurdu: “ona olsun, buyurdu: “Ey insan! Ey insan! Ey insan! Ey insan! 
Eşyayı seninEşyayı seninEşyayı seninEşyayı senin    için yarattım, seni için yarattım, seni için yarattım, seni için yarattım, seni 
de kendim için yarattımde kendim için yarattımde kendim için yarattımde kendim için yarattım” kutsal ” kutsal ” kutsal ” kutsal 
sözünü sözünü sözünü sözünü anlatananlatananlatananlatan    kutsal beyitlerdir.kutsal beyitlerdir.kutsal beyitlerdir.kutsal beyitlerdir.    
    

 349 Anıñçün geldi āŝārda ėamu eşyāyı ħalė itdim  
Seniñçün didi Ĥaė bil sen işit yā eyyühe’l-insān  
 

Ey insan! Hak: “Bütün eşyayı 
senin için yarattım” dedi. Onun 
için eserlerde geldi. Bunu işit ve 
bil.  
 

 350 Ve hem daħi buyurmuşdur benimçün seni ħalė itdim  
Đşit cānā ne sırsıñ sen ki sensiñ mažhar-ı Raĥmān  
 

Ey sevgili! Nasıl bir sır 
olduğunu duy. Rahmân’ın 
mazharı sensin ki “Seni kendim 
için yarattım” diye buyurmuştur. 
 

    351 Ki zįrā Ĥaė iki nüsħa ėılupdur ‘ālemi zįrā  
Ki bir nüsħa ŧurur insān ki oldı ‘āleme ol cān  
 

Bundan dolayı Hak, âlemi iki 
nüsha olarak yaratmıştır. Bir 
nüshada insan vardır ki o âleme 
can olmuştur.  
 

 352 Diger nüsħa olup ‘ālem ki ferş ü ‘arşa dek bil sen  
Ki insān-ı kebįr olmuş velev śūreta bil inān  
 

Diğer nüsha âlemdir. Bunu 
yerden göğe kadar bil. Sûrette 
olsa da en büyük insan olmuştur. 
Bil ve inan. 
 

                                                 
87 Ey insan! Eşyayı senin için yarattım, seni de kendim için yarattım. 
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25252525    353 O śaāįr nüsħa-i insān ki olmuş Ĥaėėa ol śūret  
Bugün mir’āt-ı ‘ālemde göründi ol yüzi Yezdān 
 

O insanın nüshası küçüktür. 
Hakk’a o sûret olmuştur. Bugün 
âlemin aynasında o Yezdan’ın 
yüzü göründü.  
 

 354 Aña nisbet ėamu ‘ālem ki rūĥa nisbet ebdān  
Oėu anla bugün sırrın ėamuya oldı ol bürhān 
 

Bütün âlem ona bağlıdır ki 
bedenler rûha nisbettir. O, 
herkese delil oldu. Bugün onun 
sırrını okuyup anla.  
 

    355 Eger cān olmasa cānā beden meyyit bilürsün sen  
Anıñçün insan ile bil münevver oldı āsümān  
 

Ey sevgili! Bilirsin ki eğer can 
olmazsa beden ölüdür. Bu 
yüzden semâ da insanla 
aydınlandı.  
 

 356 Ħilāfet sırrını çünki odur ĥā’iz bugün añla 
Yedin Ĥaėėıyla olmuş ol anıñçün oldı mescūdān  
 

Çünkü halîfelik sırrını bugün 
taşıyan odur. Anla. O Hakk’ın 
gücüyle olmuştur. Onun için 
kendisine secde edildi.  
 

    357 Velākin iki olmuşdur bilen kendini ‘ārifān  
O kendin bilmeyen cāhil olardır cümle merdūdān  
 

Fakat kendisini bilen ârifler, 
kendisini bilmeyen câhiller 
olarak ikiye ayrılmışlardır. [Đşte] 
bütün kovulmuşlar o câhil 
olanlardır. 
 

 358 Oėu sūre-i σϖΦ⇔↓88 ki bil sen θυϕΦ⇔↓ σΤ≡↓89  
Daħi merdūd olan kimdir ki ol sūre ider tibyān  
 

“O incire and olsun” sûresini 
okuyup, “En güzel biçimde 
yaratılan insan”ı bil. Aynı 
zamanda kovulmuş olan kimdir, 
diye o sûre açıklar.  
 

    359 Ki hem ↓υρ⇑∞ σΘ⇔↓ ↓90 dir Ĥaė işit cānā  
Ki merdūdlardan istiŝnā’ idüp ‘ārifleri Mennān  
 

Ey cân! Hak, “Ancak imân 
edenler” diyerek, ârif kişileri 
kovulmuş kişilerden ayrı tutar. 
 

  ĪmānĪmānĪmānĪmānıñ aıñ aıñ aıñ aėsāmėsāmėsāmėsām----ı ı ı ı ŝelŝelŝelŝelāāāāŝeye münŝeye münŝeye münŝeye münėasėasėasėasım oldıım oldıım oldıım oldıāāāāı ı ı ı 
beyānbeyānbeyānbeyānındadır. ındadır. ındadır. ındadır.     
 

Đmânın üç kısma bölündüğünü Đmânın üç kısma bölündüğünü Đmânın üç kısma bölündüğünü Đmânın üç kısma bölündüğünü 
anlatır.anlatır.anlatır.anlatır.    
 

    360 Daħi įmān beñim añla biri taėlįd dimişlerdir  
Ki istidlāl-i taĥėįėle ki üç ėısm oldı bil inan  
 

Đmân da benim anla. “Biri 
taklittir” demişlerdir. [Đmân] 
hakîki delille üç kısma 
ayrılmıştır. Bil ve inan. 
 

 361 Olan taėlįd ile mü’min ėabūl itmiş şerį‘at bil  
Zirā taėlįde taĥėįėe giderler eyleme gümān  
 

Taklit ile mümin olan kişi şeriatı 
kabul etmiştir, bilesin. Çünkü 
hakîkate taklitle gidilir. [Sakın] 
şüphe etme! 
 

    362 Ėavlu °ρ⇑↓91 yı oėu ki mecāz ėanŧara olmuş  
Ĥaėįėatte işit cānā böyledir ehl-i taĥėįėān  
 

“ Đnandık” sözünü oku ki mecâz, 
[hakîkate ulaşmak için] bir 
köprü olmuştur. Đşit ey cân! 

                                                 
88 Tîn 95/1: O incire and olsun.  
89 Tîn 95/4: [Biz insanı] en güzel biçimde [yarattık.]  
90 Tîn 95/6: Ancak imân edenler. 
91 Hucûrat 49/14: Đnandık. 
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Hakîkat ehli gerçekte böyledir. 
 

 363 Velākin ėorėılur cānā ki taėlįdde ėalan insān  
Ki meālce anıñ işi ma‘āźallāh olur yamān 
 

Ey cân! Fakat [ebedî] taklitte 
kalan insan için korkulur. Allah 
esirgesin neticede onun işi çok 
kötü olur. 
    

    364 Anıñçün müctehidįn bil ėamusı ittifāė itdi  
Ėalan taėlįdde ol insān olur ez-cümle müźnibān   
 

Onun için müçtehidlerin hepsi 
“Taklitte kalan o insan özellikle 
günahkâr olur” diye ittifâk 
ettiler.  
 

 365 Gice gündüz çalış oālum śaėın taėlįdde ėalma sen  
TaŜarru‘ eyle sen Ĥaėėa seni ėılmaz muėallidān  
 

Oğlum, gece gündüz çalış ve 
sakın taklitte kalma. Hakk’a 
yalvarırsan seni taklitçi kılmaz. 
 

     MürşidMürşidMürşidMürşid----i kāmile vāśi kāmile vāśi kāmile vāśi kāmile vāśıl olan sıl olan sıl olan sıl olan sālikiālikiālikiālikiñ ne vechle feyñ ne vechle feyñ ne vechle feyñ ne vechle feyŜe Ŝe Ŝe Ŝe 
varır u ne vechle münvarır u ne vechle münvarır u ne vechle münvarır u ne vechle münėaŧėaŧėaŧėaŧı‘u’lı‘u’lı‘u’lı‘u’l----feyŜ olurfeyŜ olurfeyŜ olurfeyŜ olur    u mürşidu mürşidu mürşidu mürşid----i i i i 
kāmile vardkāmile vardkāmile vardkāmile vardııııāāāāı o anda bir ı o anda bir ı o anda bir ı o anda bir ŧŧŧŧāėāėāėāėım şeyım şeyım şeyım şeyāŧįnāŧįnāŧįnāŧįn----i ins olan i ins olan i ins olan i ins olan 
ėėėėııııŧŧŧŧā‘ā‘ā‘ā‘----ı ı ı ı ŧarŧarŧarŧarįėįėįėįė----i mürşid ile kendi arasında ne vechle i mürşid ile kendi arasında ne vechle i mürşid ile kendi arasında ne vechle i mürşid ile kendi arasında ne vechle 
ilėāilėāilėāilėā----i bürūdete sa‘y ider vesā’ir mebāi bürūdete sa‘y ider vesā’ir mebāi bürūdete sa‘y ider vesā’ir mebāi bürūdete sa‘y ider vesā’ir mebāĥiŝ ĥiŝ ĥiŝ ĥiŝ 
beyānbeyānbeyānbeyānındadır. ındadır. ındadır. ındadır.     
 

Kâmil mürşide erişen sâliğin ne Kâmil mürşide erişen sâliğin ne Kâmil mürşide erişen sâliğin ne Kâmil mürşide erişen sâliğin ne 
vechle feyze vardığını, ne vechle vechle feyze vardığını, ne vechle vechle feyze vardığını, ne vechle vechle feyze vardığını, ne vechle 
feyzi kesildiğinifeyzi kesildiğinifeyzi kesildiğinifeyzi kesildiğini    ve kâmil ve kâmil ve kâmil ve kâmil 
mürşide vardığı o an bir takım mürşide vardığı o an bir takım mürşide vardığı o an bir takım mürşide vardığı o an bir takım 
insanların şeytanı olan mürşit insanların şeytanı olan mürşit insanların şeytanı olan mürşit insanların şeytanı olan mürşit 
yolunun kesilmesi ile kendi yolunun kesilmesi ile kendi yolunun kesilmesi ile kendi yolunun kesilmesi ile kendi 
arasında ne vechle soğukluk arasında ne vechle soğukluk arasında ne vechle soğukluk arasında ne vechle soğukluk 
bırakmaya çalıştığını ve buna bırakmaya çalıştığını ve buna bırakmaya çalıştığını ve buna bırakmaya çalıştığını ve buna 
benzer bölümleri anlatır. benzer bölümleri anlatır. benzer bölümleri anlatır. benzer bölümleri anlatır.     
 

 366 Velākin mürşide varsañ anıñ kelāmını ŧoylasañ  
Aña taėlįd ü teslįmle çıėarsan dürr-i bį-pāyān  
 

Velâkin mürşide varıp onun 
sözünü toylasan, onu taklit 
ederek ve ona teslim olarak 
sonsuz inci çıkarsan. 
 

    367 Taĥarrį aĥvalin itme daħi tecrübeler ėılma  
Ki Ĥaėdır mürşidiñ bil sen olursun yüzi ėara cān  
 

Bil ki mürşidin Hak’tır. Onun 
hallerini araştırma ve tecrübeler 
kılma. [Aksi takdirde] yüzün 
kararır. 
 

26262626    368 Velev elf-i sene ħidmet bį-hūde gitti ey cānā  
Eger teslįmiñ olmazsa o ħidmetler saña nįrān  
 

Ey cân! Đsterse bin senelik 
hizmet boşa gitsin, eğer teslimin 
yoksa o hizmetler sana 
cehennemdir. 
 

    369 Nive sālik ü ŧālibler çekerler dürlü emekler 
Nihāyet işleri çıėar olurlar cümlesi şeyŧān  
 

Nice sâlikler ve tâlipler bin bir 
türlü emek çekerler. Sonunda 
işleri çıkar ve hepsi şeytan olur.  
 

 370 Alamazlar bugün esrār nice ‘ilm ü ‘ulūm cānā  
Zirā olmadılar telsįm ki anlar cümle merdūdān  
 

Ey cân! [Onlar] bugün pek çok 
ilimden esrâr alamazlar. Çünkü 
teslim olmadılar. Onların hepsi 
reddedilmiş kimselerdir. 
 

    371 Eger mürşidden aldınsa velev bir lü’lü-i lālā  
Çalış ėadrin bilesün sen ki ol ez-cümle şākirān  
 

Eğer mürşidden parlak bir inci 
bile aldıysan bunun değerini 
bilmek için çalış ki başlıca 
şükredenlerden olasın. 
 

 372 Dime lü’lü’ni ėapdım ben ki ĥācet yoė buña mürşid  
Ki mürşidiñ yed-i ŧūlā varur ol ėaçdıāıñ mekān  
 

“Ey mürşid, incini ben kaptım” 
deme. Buna gerek yok. O 
kaçtığın mekâna mürşidin büyük 
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eli varır.  
 

    373 O lü’lü’ gördigiñ anda görürsün kįsen içinde  
Śaėın sen śanma kįsende anı ŧutdı yed-i Raĥmān  
 

O inciyi gördüğün anda kesenin 
içinde bulursun. Sakın sen onu 
kesende zannetme. Onu tutan 
Rahmân’ın elidir [kudretidir]. 
     

 374 Đşit ey cānımıñ cānı didigim söz daħi sen ŧut  
Śaėın dūzaħa ŧalma sen ĥaźer ez-cümle şeyŧānān  
 

Ey canımın canı! Söylediğim 
sözü işit ve [aklında] tut. 
Cehenneme girmekten ve 
özellikle şeytandan kendini 
koru! 
 

    375 Nice ėıŧā‘-ı ŧarįė bil velev bol yengliler olsun  
Đder tesvįl vesāvisle çalışur eylesün şeyŧān  
 

Pek çok yolun kesilmesi çeşitli 
sûretliler tarafından olsa da asıl 
şeytan vesveselerle seni 
aldatmaya çalışır. 
  

 376 Birinci şeyŧanıñ ėaśdı budur bil sen bay-ı sālik  
Ki mürşidle arañızda aña şek hem daħi gümān  
 

Ey yüce sâlik! Bilesin ki 
şeytanın birinci kastı, mürşidle 
aranda şüphe ve zan 
uyandırmaktır. 
 

    377 Eger mürşid ile sālik miyānesinde olsa ger  
Ser-mū miėdārı firifte fütūĥ gelmez aña ol ān  
 

Eğer mürşid ile sâlik arasında kıl 
kadar az miktarda aldanmışlık 
olsa, ona o an galibiyet gelmez. 
 

  ΦΦΦΦρρρρ÷÷÷÷    νννν…………    ↓↓↓↓    ∑∑∑∑°°°°ΧΧΧΧ⊂⊂⊂⊂    ∏∏∏∏    νννν…………    °°°°∏∏∏∏    ΕΕΕΕϖϖϖϖ∪∪∪∪ℵℵℵℵ⇑⇑⇑⇑    ΕΕΕΕϖϖϖϖ∪∪∪∪↓↓↓↓ℵℵℵℵ    µµµµ±±±±ℵℵℵℵ    ⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓    ∈∈∈∈÷÷÷÷ℵℵℵℵ↓↓↓↓    
ΕΕΕΕρρρρΒΒΒΒππππδδδδ„„„„↓↓↓↓    ΥΥΥΥηηηηρρρρ⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓°°°°ΦΦΦΦ↓↓↓↓    °°°°92929292    ėavlėavlėavlėavl----i şeri şeri şeri şerįfinde įfinde įfinde įfinde bi’bi’bi’bi’ŧŧŧŧ----ŧarŧarŧarŧarįėu’lįėu’lįėu’lįėu’l----

işişişişāret vāėāret vāėāret vāėāret vāėı‘ oı‘ oı‘ oı‘ olan lan lan lan ∑∑∑∑°°°°ΧΧΧΧ⊂⊂⊂⊂    ∏∏∏∏    ve ve ve ve ΦΦΦΦρρρρ÷÷÷÷    kelimātkelimātkelimātkelimāt----ı ı ı ı 
ėudsiyyeleriniėudsiyyeleriniėudsiyyeleriniėudsiyyeleriniñ neden ‘ibñ neden ‘ibñ neden ‘ibñ neden ‘ibāret olacaāret olacaāret olacaāret olacaāāāāını beyını beyını beyını beyān ān ān ān 
iden ebyātiden ebyātiden ebyātiden ebyāt----ı şerı şerı şerı şerįfedir. įfedir. įfedir. įfedir.     
 

“[Allah, şöyle der:]“[Allah, şöyle der:]“[Allah, şöyle der:]“[Allah, şöyle der:]    “Ey huzur “Ey huzur “Ey huzur “Ey huzur 
içinde olan nefis! Sen O’ndan içinde olan nefis! Sen O’ndan içinde olan nefis! Sen O’ndan içinde olan nefis! Sen O’ndan 
razı, O da serazı, O da serazı, O da serazı, O da senden razı olarak nden razı olarak nden razı olarak nden razı olarak 
Rabb’ine dön! [Đyi]Rabb’ine dön! [Đyi]Rabb’ine dön! [Đyi]Rabb’ine dön! [Đyi]    kullarımın kullarımın kullarımın kullarımın 
arasına gir. Cennetime gir.” arasına gir. Cennetime gir.” arasına gir. Cennetime gir.” arasına gir. Cennetime gir.” 
kukukukutsal sözünde işâret yoluyla olan tsal sözünde işâret yoluyla olan tsal sözünde işâret yoluyla olan tsal sözünde işâret yoluyla olan 
““““[Đyi][Đyi][Đyi][Đyi]    kullarımın arasınakullarımın arasınakullarımın arasınakullarımın arasına” ve ” ve ” ve ” ve 
““““CennetimCennetimCennetimCennetim” kutsal kelimelerinin ” kutsal kelimelerinin ” kutsal kelimelerinin ” kutsal kelimelerinin 
neden ibâret olacağını anlatan neden ibâret olacağını anlatan neden ibâret olacağını anlatan neden ibâret olacağını anlatan 
kutsal beyitlerdir. kutsal beyitlerdir. kutsal beyitlerdir. kutsal beyitlerdir.     
    

    378 Oėu ∑°Χ⊂ ∏ ν… °∏93  ėavlini didi Ėurān  

Didi Φρ÷ ν… ↓94 işit cānā nedir cinān  
 

“[ Đyi] kullarımın arasına gir” 
sözünü oku. Kurân: “Cennetime 
gir” sözünü de dedi. Ey cân! 
Cennetler nedir diye işit.   
 

 379 Ki cinān evliyā olmuş duħūl idenleri bulmuş  
Civār-ı Ĥaėda ol ŧurmuş varamaz anlara şeyŧān  
 

Cennetler ki evliyâ olup içine 
girenleri bulmuş, Hakk’ın 
civârında durmuştur. Onlara 
şeytan varamaz. 
 

    380 Ħudāyā sen elimden ŧut ki ħayru’l-ĥāfižįn sensiñ  
Nažar ehl-i delāletden bizi eyleme sen dūrān  
 

Ey Allah’ım! Sen elimden tut. 
Çünkü koruyanların en hayırlısı 
sensin. Bize bak ve delâlet 
ehlinden bizi uzak tutma.  
 

                                                 
92 Fecr 89/27-30: “[Allah, şöyle der:] “Ey huzur içinde olan nefis! Sen O’ndan razı, O da senden razı 
olarak Rabb’ine dön! [Đyi] kullarımın arasına gir. Cennetime gir.” 
93 Fecr 89/29: [Đyi] kullarımın arasına gir. 
94 Fecr 89/30: Cennetime gir. 
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 381 Ėulūb-ı ėudsilerinde o dergāh-ı ilāhında  
Bizi ĥıfž it benim Rabbim ki sensiñ ħayr-ı ĥāfıžān  
 

Ey benim Rabb’im! Kutsal 
kalbinde ve o ilâhî katında bizi 
koru ki muhafaza edenlerin en 
hayırlısı sensin.  
 

     MebMebMebMebĥaŝĥaŝĥaŝĥaŝ----ı taı taı taı taėlįdden ‘udūl idüp ėlįdden ‘udūl idüp ėlįdden ‘udūl idüp ėlįdden ‘udūl idüp įmānįmānįmānįmān----ı istidlı istidlı istidlı istidlāl āl āl āl 
mebāmebāmebāmebāĥiŝine ĥiŝine ĥiŝine ĥiŝine şürşürşürşürū‘dur u ū‘dur u ū‘dur u ū‘dur u ĤaĤaĤaĤaė cellė cellė cellė celleeee    vvvvü ‘alā ü ‘alā ü ‘alā ü ‘alā ĥaĥaĥaĥaŜretiniŜretiniŜretiniŜretiniñ ñ ñ ñ     
κκκκ????↓↓↓↓    ττττ⇓⇓⇓⇓↓↓↓↓    θθθθ⇔⇔⇔⇔    σσσσϖϖϖϖΧΧΧΧΦΦΦΦ    ΦΦΦΦ≡≡≡≡    θθθθΤΤΤΤηηηη⇓⇓⇓⇓↓↓↓↓    ÷÷÷÷            ¬¬¬¬°°°°∏∏∏∏↓↓↓↓    ÷÷÷÷    °°°°ρρρρ××××°°°°↓↓↓↓    θθθθℵℵℵℵρρρρℜℜℜℜ95959595    ėavlėavlėavlėavl----i i i i 
şerifini tefsşerifini tefsşerifini tefsşerifini tefsįrdir. įrdir. įrdir. įrdir.     
 

Taklit bölümünden çıkıp istidlâl Taklit bölümünden çıkıp istidlâl Taklit bölümünden çıkıp istidlâl Taklit bölümünden çıkıp istidlâl 
imânı bölümlerine giriştir ve Hak imânı bölümlerine giriştir ve Hak imânı bölümlerine giriştir ve Hak imânı bölümlerine giriştir ve Hak 
hazretlerinin, onun yüceliği hazretlerinin, onun yüceliği hazretlerinin, onun yüceliği hazretlerinin, onun yüceliği 
artsınartsınartsınartsın, , , , “Biz onlara, ufuklarda ve “Biz onlara, ufuklarda ve “Biz onlara, ufuklarda ve “Biz onlara, ufuklarda ve 
kendi canlarında âyekendi canlarında âyekendi canlarında âyekendi canlarında âyetlerimizi tlerimizi tlerimizi tlerimizi 
göstereceğiz ki onun [Kurân’ın]göstereceğiz ki onun [Kurân’ın]göstereceğiz ki onun [Kurân’ın]göstereceğiz ki onun [Kurân’ın]    
gerçek gerçek gerçek gerçek olduğu onlara iyice belli olduğu onlara iyice belli olduğu onlara iyice belli olduğu onlara iyice belli 
olsunolsunolsunolsun””””    kutsal sözünü tefsirdir. kutsal sözünü tefsirdir. kutsal sözünü tefsirdir. kutsal sözünü tefsirdir.     
 

27272727    382 Çü bildiñ sen nedir taėlįd ki istidlāl daħi bil sen  
Daħi mertebesin añla ikisin eyle sen furėān  
 

Taklidin ne olduğunu bildiğin 
gibi istidlâlin ne olduğunu da bil. 
Mertebesini de anlayıp, ikisi 
arasındaki farkı göster. 
 

    383 Mü’eŝŝere eŝerden bil varan müstedil olmuşdur 
Ba‘įre eyledi Bu‘ra delālet bil sen ey yārān  
 

Müessere eserden varan şey delil 
ile ispatlanmıştır. Ey dost! Bil ki 
Bûra deveye delâlet etmiştir. 
 

    384 Oėu āŝār-ı kevni sen mufaśśal gör ne yazılmış  
Görürsün sen delāletler ider arŜ u semā cānān  
 

Varlığın eserlerini oku ve ne 
yazılmış olduğunu uzun uzadıya 
gör. Sevgilinin arz ve semâda 
kılavuzluk ettiğini görürsün. 
 

 385 Mufaśśal āyet-i āfāė  θℵρℜ96  didi ol Ĥaė  
Görinür ol yüzi muŧlaė oėuyan oldı zü’l-‘ayān  
 

Hak: “Ufukların âyetini ayrıntılı 
göstereceğiz” dedi. O yüzü 
mutlak olan görünür. Bu âyeti 
okuyan kişi ayân sahibi olur.   
 

    386 Ne kim vardır ėamu źerre vü bi’l-cümle ėamu eflāk  
Çü vaĥdāniyyete dāldır mufaśśal cümleye bürhān  
 

Bütün zerre ve bütün feleklerde 
ne varsa Allah’ın birliğine işâret 
olduğu gibi her şeye uzun 
uzadıya bir delildir. 
 

 387 Te’emmül ėıl sen ey sālik oėu muśĥaf-ı tafśįli  
Nice āyetleri görsen ŧonatmış ol güzel Mennān  
 

Ey sâlik! Đyice düşün. Ayrıntılı 
mushafı oku! Görsen o güzel 
Mennân nice âyetleri 
donatmıştır.  
 

    388 Varup mekteb-i ‘irfāna oėu ĥurūf hecā’ bil  
Ĥurūf-ı kā’inātdan sen ki çıėdı bil kelimetān  
 

Đrfân mektebine gidip harfleri 
oku. Bilesin ki kâinâtın 
harflerinden “Allah’tan başka 
Đlâh yoktur ve Hz. 
Muhamemmed onun elçisidir” 
ibâreleri çıktı. 
 

 389 Daħi σ∧97 nuŧėunı añla ne ĥarflerdir ‘aceb bilsem  
Ki anıñla vücūd buldı ėamu insān heme mākān  

“Ol!” sözünü dahi anla. Acaba 
[o harfler] nasıl harflerdir bir 
bilsem. Çünkü bütün insanlar 

                                                 
95 Fussilet 41/53: Biz onlara, ufuklarda ve kendi canlarında âyetlerimizi göstereceğiz ki onun [Kurân’ın] 
gerçek olduğu onlara iyice belli olsun.  
96 Fussilet 41/53: Göstereceğiz. 
97 Bakara 2/117: Ol. 
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 onun sırrıyla vücut buldu. 
 

    390 Eger nūr-ı imānla sen baėarsan kā’ināta sen  
Maħalallāh olur bāŧıl ki taśdįė eyledi cānān 

Eğer kâinata imân nûruyla 
bakarsan Allah’tan başka her şey 
bâtıl olur ki Sevgili [bunu] 
tasdikledi. 

  ĪmānĪmānĪmānĪmān----ı istidlı istidlı istidlı istidlāl fi’lāl fi’lāl fi’lāl fi’l----cümle ‘aėl u delįle taėlįdden ħālį cümle ‘aėl u delįle taėlįdden ħālį cümle ‘aėl u delįle taėlįdden ħālį cümle ‘aėl u delįle taėlįdden ħālį 
olmadıolmadıolmadıolmadıāāāāından bir nev‘ taından bir nev‘ taından bir nev‘ taından bir nev‘ taėlįd oldėlįd oldėlįd oldėlįd oldııııāāāāı vu ı vu ı vu ı vu źāta delįl ‘add źāta delįl ‘add źāta delįl ‘add źāta delįl ‘add 
ololololunan vücūdunan vücūdunan vücūdunan vücūd----ı ı ı ı ĥĥĥĥādiādiādiādiŝŝŝŝ----i tai tai tai taĥĥĥĥėįėde śėįėde śėįėde śėįėde śırfırfırfırf    ma‘dūm olup ma‘dūm olup ma‘dūm olup ma‘dūm olup 
māmāmāmā----bi’lbi’lbi’lbi’l----ististististidlāl olamayaidlāl olamayaidlāl olamayaidlāl olamayacacacacaāāāāı beyı beyı beyı beyānānānānındadır. ındadır. ındadır. ındadır.     
FaślFaślFaślFaśl----ı fı fı fı fįįįį----beyān įmānbeyān įmānbeyān įmānbeyān įmān----ı istidlı istidlı istidlı istidlāl āl āl āl     
 

Đstidlâl imânı nihayetinde akıl ve Đstidlâl imânı nihayetinde akıl ve Đstidlâl imânı nihayetinde akıl ve Đstidlâl imânı nihayetinde akıl ve 
delile delile delile delile taklitten htaklitten htaklitten htaklitten hâlâlâlâlî olmadığı,î olmadığı,î olmadığı,î olmadığı,    bir bir bir bir 
çeşit taklit olduğu için ve zâta çeşit taklit olduğu için ve zâta çeşit taklit olduğu için ve zâta çeşit taklit olduğu için ve zâta 
delil sayılan delil sayılan delil sayılan delil sayılan yeni çıkanyeni çıkanyeni çıkanyeni çıkan    hakîkat hakîkat hakîkat hakîkat 
vücûdunda vücûdunda vücûdunda vücûdunda sırf yok olusırf yok olusırf yok olusırf yok olup p p p istidlâl istidlâl istidlâl istidlâl 
ileileileile    olamayacağını anlatır. olamayacağını anlatır. olamayacağını anlatır. olamayacağını anlatır.     
ĐstiĐstiĐstiĐstidlâl imânı beyânının faslıdır.dlâl imânı beyânının faslıdır.dlâl imânı beyânının faslıdır.dlâl imânı beyânının faslıdır.    
 

    391 Velį istidlalî įmān ki müstedell idinmişdir 
Çün eŝerden aluplardır o da bir nev‘ ħālicān  
 

Ancak bir delil ile ispat edilen 
imân delillerini kainattan 
almışdır. O da bir çeşit hareket 
ettirmedir.  
 

    392 Nice ‘uėūl ider fehmi o  źāt-ı pākde muŧlaėı  
Degil ĥāşā ola ĥaddi odur dāl daħi medlūlān  
 

Nice akıl, o pâk zâtta mutlak 
olanı anlar. [Onun] haddinin 
olması aslâ mümkün değildir. 
Delâlet eden de delâlet olunan da 
odur.  
 

 393 Nice ĥādiŝ ėadįme ol delālet itsün ey cānā  
Ki ‘ademdir bil ol ĥādiŝ nice vücūda ol bürhān  
 

Ey cân! Pek çok yeni şey eskiye 
delâlet etsin. O yeni çıkan şey bil 
ki yokluktur. Pek çok vücûda o 
delildir.  
 

    394 Anıñçün didi kāmiller ki bir ĥādiŝ muėārin ol  
Sa ėadįme işit cānā eŝer ėalmaz budur bürhān  
 

Onun için kâmiller: “Yeni bir 
şey eskiye gelmiş olsa eser 
kalmaz” dediler. Ey sevgili, 
delilin bu olduğunu işit.  
 

 395 Daħi ĥaėėıyla ħalėıñ bil ki bir cirmet aña yoėdur  
Ki cem‘ itsün işit cānā ma‘dūm olmadı mevcūdān  
 

Bil ki halk Hakk’ıyladır. Ona 
herhangi bir hacim yoktur. 
Hepsini bir araya toplasın. Ey 
sevgili, yok olan hiçbir zaman 
varolmadı.  
 

    396 Ki śırf ma‘dūm olan ĥādiŝ ki vücūd ĥaė aña olmuş 
Nice ‘adem delįl olsun nicedir bunı ĥaėįmān 
 

Sadece yok olan sonradan 
olandır, Hakk’ın vücûduyla 
olandır. Yokluk nasıl delil olur? 
Hâkimler bunun nasıl olduğunu 
bilirler. 
 

  ↓↓↓↓ℵℵℵℵϖϖϖϖΤΤΤΤ    °°°°ΖΖΖΖΧΧΧΧ⋅⋅⋅⋅    °°°°ρρρρΖΖΖΖΧΧΧΧ⋅⋅⋅⋅    θθθθ∂∂∂∂    ζζζζϖϖϖϖ⇔⇔⇔⇔    ττττϖϖϖϖνννν⊂⊂⊂⊂    ΥΥΥΥππππςςςς⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓    °°°°ρρρρνννν∈∈∈∈÷÷÷÷    θθθθ∂∂∂∂    °°°°ρρρρ∧∧∧∧°°°°ℜℜℜℜ    ττττνννν∈∈∈∈;;;;    ⁄⁄⁄⁄ƒƒƒƒ⊗⊗⊗⊗    υυυυ⇔⇔⇔⇔    

οοοογγγγ⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓ΠΠΠΠ⇑⇑⇑⇑    ιιιιϖϖϖϖ∧∧∧∧    µµµµ±±±±ℵℵℵℵ    ⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓ℵℵℵℵ××××    ƒƒƒƒ↓↓↓↓    98989898    

““““Rabb’inin gölgeyi nasıl Rabb’inin gölgeyi nasıl Rabb’inin gölgeyi nasıl Rabb’inin gölgeyi nasıl 
uzattığını görmedin mi?uzattığını görmedin mi?uzattığını görmedin mi?uzattığını görmedin mi?    Đsteseydi Đsteseydi Đsteseydi Đsteseydi 
onu sabit kılardı. Sonra biz onu sabit kılardı. Sonra biz onu sabit kılardı. Sonra biz onu sabit kılardı. Sonra biz 
güneşi gölgeye delil kıldık. Sonra güneşi gölgeye delil kıldık. Sonra güneşi gölgeye delil kıldık. Sonra güneşi gölgeye delil kıldık. Sonra 
onu kendimize yavaş yavaş onu kendimize yavaş yavaş onu kendimize yavaş yavaş onu kendimize yavaş yavaş 
çektikçektikçektikçektik””””    

28282828     ĀĀĀĀyetyetyetyet----i kerįmesini seri kerįmesini seri kerįmesini seri kerįmesini serĥ ü ĥ ü ĥ ü ĥ ü nüketnüketnüketnüket----iiii    esrāresrāresrāresrārını beyını beyını beyını beyān ider ü ān ider ü ān ider ü ān ider ü 
ĥĥĥĥalėalėalėalėıñ ıñ ıñ ıñ ĤaĤaĤaĤaėėa delįl olmasėėa delįl olmasėėa delįl olmasėėa delįl olmasınıñ vechini ifınıñ vechini ifınıñ vechini ifınıñ vechini ifāde vü derāde vü derāde vü derāde vü der----

âyetâyetâyetâyet----i kerîmesini şeri kerîmesini şeri kerîmesini şeri kerîmesini şerh edip esrârlı h edip esrârlı h edip esrârlı h edip esrârlı 
nüktelerinüktelerinüktelerinükteleri    açıklayanaçıklayanaçıklayanaçıklayan    ve halkın ve halkın ve halkın ve halkın 

                                                 
98 Furkan 25/45-46: Rabb’inin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi? Đsteseydi onu sabit kılardı. Sonra biz 
güneşi gölgeye delil kıldık. Sonra onu kendimize yavaş yavaş çektik. 
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miyān ider ebyātmiyān ider ebyātmiyān ider ebyātmiyān ider ebyāt----ı şerı şerı şerı şerįfedir. įfedir. įfedir. įfedir.     
    

Hakk’a delil olduğunu ifâde edip Hakk’a delil olduğunu ifâde edip Hakk’a delil olduğunu ifâde edip Hakk’a delil olduğunu ifâde edip 
anlatan kutsal beyitlerdir. anlatan kutsal beyitlerdir. anlatan kutsal beyitlerdir. anlatan kutsal beyitlerdir.     

 397 Belį ‘ālem Ĥaėėa žıldır anıñ žılnı daħi oldur  
Daħi źį-žıll olur žıldan bugün ayrı işit yārān 
 

Evet, âlem Hakk’a gölgedir. 
Onun gölgesi bile kendisidir. 
Bugün gölgesi olan kişi 
gölgeden ayrılır. Đşit ey dost.  
 

    398 µ±ℵ ⇔↓ℵ× ƒ↓99 oėu vu ογ⇔↓Π⇑ ιϖ∧100 
Nice medd oldı ol žılāl aña delįl olup nūrān  
 

“Rabb’inin gölgeyi nasıl 
uzattığını görmedin mi?” 
[âyetini] oku. O gölgelerin nasıl 
uzadığına aydınlık delil 
olmuştur. 
 

    399 °ρ∧°ℜ τν∈; ⁄ƒ⊗ υ⇔101 işit cānā 
Eger Ĥaė bil murād itse olurdı cümle sākinān  
 

Ey sevgili! “Đsteseydi onu sabit 
kılardı” [âyetini] işit. Eğer Hak 
dileseydi her şey sabit olurdu.  
 

 400 Žuhūr itmezdi ol ‘ālem daħi eflāk ne kim vardır  
Olurdı cümlesi meknūn görünmez āayb-ı āā’ibān  
 

Âleme, feleklere ve daha ne 
varsa hiçbirine zuhûr etmezdi. 
Gâiblerin gaybı görünmez, hepsi 
gizli olurdu.  
 

    401 Velākin şems-i źāt cānā žılāle hem delįl oldı  
Görürsüñ sen žılālātı nice ėılmış o taĥrįėān  
 

Ey sevgili! Fakat zâtın güneşi 
gölgelere delil oldu. Gölgeleri 
nasıl kımıldattığını sen görürsün.  
 

 402 Çü žıll oldı ‘adem añla nice vücūd aña virsün  
Çü žıll oldı bugün aėlıñ nice fehm itdi žılālān  
 

Çünkü gölge yokluk oldu. Nice 
vücût ona versin. Bugün aklın 
gölge olduğu için pek çok 
gölgeyi anladı.  
 

    403 Žılāl ĥaėāyıė-ı ĥaėdır daħi cümle mežāhirdir  
Ki źāt-ı muŧlaė-ı Ĥaėda o vāĥiddir bil ey cānān 
 

Gölgeler hakîkatlerin hakîkatidir 
ve hepsi onun mazharıdır. Ey 
sevgili! O, Hakk’ın mutlak 
zâtında tektir. Bil. 
 

 404 Ara žılda bugün nūrı śaėın žıldır dime anı  
Çün žıl gördüñ niçün nūrı göremezsiñ bay-ı cānān  
 

Bugün nûru gölgede ara. Sakın 
onun için “Gölgedir” deme. Ey 
yüce sevgili! Niçin gölgeyi 
gördüğün gibi nûru 
göremiyorsun?    
 

    405 Oėu °ρΖΧ⋅ θ∂102 nice maėbūŜ olupdur bil  
Görürsüñ dā’imā žıllıñ nice olmuşdı maėbūŜān  
 

“Sonra onu kendimize yavaş 
yavaş çektik” [âyetini] oku ve 
nasıl kabzolunduğunu bil. 
Gölgenin nasıl kabzolduğunu 
daima görürsün.  
 

 406 Oėu žıldan birāz sırlar nedir saña birāz sözler  
Ki her lemĥa görürsün sen ki žāhir sende bāŧınān 
 

Gölgeden biraz sırlar oku ve 
biraz sözlerin ne olduğunu anla. 
Sen her bakışta görürsün. Çünkü 
zâhir sende bâtın olmuştur. 
   

                                                 
99 Furkan 25/45: Rabb’inin [gölgeyi nasıl uzattığını] görmedin mi? 
100 Furkan 25/45: [Rabb’inin] gölgeyi nasıl uzattığını [görmedin mi?] 
101 Furkan 25/45: Đsteseydi onu sabit kılardı. 
102 Furkan 25/46: Sonra onu kendimize yavaş yavaş çektik. 
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    407 Žuhūr itdi saña senden varır saña yine senden   
Çıėar senden varır saña budur hem esrar-ı žılāl  
 

Sana senden zuhûr etti. Sana 
yine senden varır. Senden çıkar 
sana varır. Gölgenin esrârı da 
budur.  
 

    408 Alur śūret vücūd senden yine vardı daħi senden  
Ne ittiśāl ne infiśāl ki oldı sende bāŧınān 
 

Vücut senden sûret alır. Senden 
yine sana varır. Sende ne 
kavuşmak ne de ayrılmak bâtın 
oldu.  
 

 409 ‘Acebdir ĥikmet-i Mevlā çıėardı nūr ile peydā  
Žılāliñ öñüne geldi oėu žıll oldıāın insān 
 

Allah’ın hikmeti şaşılacak şeydir 
ki nûr ile açığa çıkardı. [O nûr] 
gölgelerin önüne geldi. Ey insan! 
Gölge olduğunu oku. 
 

    410 Alursıñ eline nūrı ararsıñ žıllını bulmaė  
Bulamazsın bugün žıllı nereye ėaçdı ol fülān 
 

Nûrunu eline alıp, gölgeni 
bulmak için ararsın. Bugün o 
gölgeyi bulamazsın. [Acaba] o 
belirsiz şey nereye kaçtı? 
 

 411 Eger şems yeminiñ ŧutsa ėaçar yesārına ol žıl  
Daħi yemįnine ėaçdı yesārdan görse ol inān  
 

Eğer güneş sağ tarafa geçse, o 
gölge sola kaçar. [Güneşi] sol 
taraftan gördüğü zaman da o 
gölge sağa kaçar. 
 

    412 Çıėarsa re’sine ol nūr ki fevėinde ŧurursa ol  
Görünmez saña aślā žıl bu esrār ĥaŜret-i Yezdān  
 

O nûr başına çıkıp, yukarda 
durursa gölge sana asla 
görünmez. Bu, Allah’ın 
esrârıdır. 
 

  ±±±±°°°°ΛΛΛΛ∅∅∅∅↓↓↓↓    ττττϖϖϖϖνννν⊂⊂⊂⊂    °°°°⇓⇓⇓⇓↓↓↓↓    °°°°⇑⇑⇑⇑        νννν⊂⊂⊂⊂    θθθθ〈〈〈〈    σσσσΘΘΘΘ⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓    ⇐⇐⇐⇐°°°°⋅⋅⋅⋅        ττττνννν⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓    ⇐⇐⇐⇐υυυυℜℜℜℜℵℵℵℵ    °°°°    θθθθ〈〈〈〈    σσσσ⇑⇑⇑⇑        οοοοϖϖϖϖ⋅⋅⋅⋅        
≥≥≥≥ΠΠΠΠ≡≡≡≡↓↓↓↓    ↓↓↓↓    ℵℵℵℵ°°°°ρρρρ⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓    ÷÷÷÷°°°°νννν∧∧∧∧    ττττΦΦΦΦ⋅⋅⋅⋅ℵℵℵℵ∏∏∏∏    σσσσϖϖϖϖ∈∈∈∈ΧΧΧΧℜℜℜℜ    ••••ζζζζ∂∂∂∂    ΦΦΦΦ⇑⇑⇑⇑↓↓↓↓    ¬¬¬¬ℵℵℵℵΦΦΦΦηηηηΦΦΦΦℜℜℜℜ103103103103    ĥĥĥĥadįadįadįadįŝŝŝŝ----i i i i 
şerşerşerşerįfinde vārid olan gerek fįfinde vārid olan gerek fįfinde vārid olan gerek fįfinde vārid olan gerek fırırırırėaėaėaėa----i ehli ehli ehli ehl----i cennet olan i cennet olan i cennet olan i cennet olan 
fırfırfırfırėaėaėaėa----i nāciyye iddi‘ālari nāciyye iddi‘ālari nāciyye iddi‘ālari nāciyye iddi‘āları vu fırı vu fırı vu fırı vu fırėaėaėaėa----i ni ni ni nāciyyeniāciyyeniāciyyeniāciyyeniñ neden ñ neden ñ neden ñ neden 
‘ibāret old‘ibāret old‘ibāret old‘ibāret oldııııāāāāı vu ehlı vu ehlı vu ehlı vu ehl----i nįrāni nįrāni nįrāni nįrānıñ ehlıñ ehlıñ ehlıñ ehl----i nār olmalari nār olmalari nār olmalari nār olmaları ı ı ı 
şirketşirketşirketşirket----i vücūda ėalmalari vücūda ėalmalari vücūda ėalmalari vücūda ėalmalarından nından nından nından nāāāāşşşşį idügine vesā’ir į idügine vesā’ir į idügine vesā’ir į idügine vesā’ir 
esrāresrāresrāresrār    beyānbeyānbeyānbeyānındadır. ındadır. ındadır. ındadır.     
 

““““Ümmetim yetmiş üç fırkaya Ümmetim yetmiş üç fırkaya Ümmetim yetmiş üç fırkaya Ümmetim yetmiş üç fırkaya 
ayrılacaktır. Bir grup hariç ayrılacaktır. Bir grup hariç ayrılacaktır. Bir grup hariç ayrılacaktır. Bir grup hariç 
onların hepsi cehennemlionların hepsi cehennemlionların hepsi cehennemlionların hepsi cehennemliktir. ktir. ktir. ktir. 
[Sahâbe’den][Sahâbe’den][Sahâbe’den][Sahâbe’den]    denildi ki: “Ey denildi ki: “Ey denildi ki: “Ey denildi ki: “Ey 
Allah’ın Resûlü! Onlar kim?”Allah’ın Resûlü! Onlar kim?”Allah’ın Resûlü! Onlar kim?”Allah’ın Resûlü! Onlar kim?”    
Dedi ki: “Onlar benim ve Dedi ki: “Onlar benim ve Dedi ki: “Onlar benim ve Dedi ki: “Onlar benim ve 
ashâbımın yolundan gidenlerdir.” ashâbımın yolundan gidenlerdir.” ashâbımın yolundan gidenlerdir.” ashâbımın yolundan gidenlerdir.” 
hadîshadîshadîshadîs----i şerîfinde gelen gerek i şerîfinde gelen gerek i şerîfinde gelen gerek i şerîfinde gelen gerek 
cennet ehli olan Nâciye fırkasıcennet ehli olan Nâciye fırkasıcennet ehli olan Nâciye fırkasıcennet ehli olan Nâciye fırkasınınnınnınnın    
iddiâlarıiddiâlarıiddiâlarıiddiâlarınınınını,  Nâciye fırkasının ,  Nâciye fırkasının ,  Nâciye fırkasının ,  Nâciye fırkasının 
neden ibâret neden ibâret neden ibâret neden ibâret olduğunu ve olduğunu ve olduğunu ve olduğunu ve 
cehennem ehlinin ateş ehli cehennem ehlinin ateş ehli cehennem ehlinin ateş ehli cehennem ehlinin ateş ehli 
olmasının sebebinin vücut olmasının sebebinin vücut olmasının sebebinin vücut olmasının sebebinin vücut 
ortaklığına kalmalarından ileri ortaklığına kalmalarından ileri ortaklığına kalmalarından ileri ortaklığına kalmalarından ileri 
gelgelgelgeldiğinidiğinidiğinidiğini    ve buna benzer esrârve buna benzer esrârve buna benzer esrârve buna benzer esrârıııı    
anlatır.anlatır.anlatır.anlatır.    
 

29292929    413 Gören iki vücūd cānā ħayālātda bugün ėaldı  
Nice buldı bugün ĥaėėı ki oldı ehl-i taħmįnān 
 

Ey sevgili! Bugün vücûdunu iki 
tane gören kişi hayâl âleminde 
kaldı. Onlar bugün hakîkati nasıl 
buldular ki tahmîn ehli oldular? 

 
 414 Kimi ėadriyyeden anlar o cebriyye o maĥcūblar  

Kimi ĥulūliye anlar ki iŝbāt itdi vücūdān  
O mahcupların kimi 
Kadriyye’den, kimi de 
Cebriyye’dendir. Kimi de 

                                                 
103 Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. Bir grup hariç onların hepsi cehennemliktir. [Sahâbe’den] 
denildi ki: “Ey Allah’ın Resûlü! Onlar kim?” Dedi ki: “Onlar benim ve ashâbımın yolundan gidenlerdir.” 
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 Hulûliyye’dendir ki onlar 
vücutlarını ispatladılar.    
 

    415 Anıñçün yetmiş üç fırėa ħaberde geldi ey cānā  
Daħi yetmiş ikisi bil ki ŧutdı anları nįrān  
 

Ey sevgili! Onun için haberde 
yetmiş üç fırka bildirilmiştir. 
Yetmiş iki fırkayı da bil. Onları 
cehennem kuşatmıştır. 
 

    416 Ki bunlar şirk-i vücūda ėalupdur cümlesi yārā   
Ki nāciyye olan fırėa degil anlar işit yārān 
 

Bunların hepsi vücut şirkinde 
kalmıştır. [Ancak] Nâciyye diye 
adlandırılan Müslüman fırka 
onlardan değildir. Đşitin dostlar. 
 

 417 Oėu τϖν⊂ °⇓↓ °⇑ ν⊂ θ〈 σΘ⇔↓104  sen  
Ve aśĥābı buyurmuşdur işit ol resul-i Yezdān  
 

“Onlar benim ve ashâbımın 
yolundan gidenlerdir”  dediğini 
oku. Allah’ın Resûlü 
buyurmuştur. Đşit. 
 

    418 Ki ya‘nį mefħar-ı ‘ālem buyurmuş aśĥaba bil sen  
Ki nāciyye olan fırėa çü su’āl itdi sā’ilān  
 

Yani bilesin ki âlemin övüncü, 
soru soranın suâli gibi ashâbına 
Nâciyye olan fırkayı 
buyurmuştur.  
 

 419 Buyurdı ol resūl-i Ĥaė cevāb virdi daħi muŧlaė  
O nāciyye olardır kim ki ben oldum şey üzre ān  
 

O Allah’ın Resûlü buyurarak: 
“O Nâciyye fırkası onlardır ki 
ben onlar üzre yaratıldım” diye 
mutlak bir cevap bile vermiştir.   
 

    420 Ki oldılar u aśĥābım o şey üzre olurlar kim  
Ki ol fırėa-i nāciyye ki anlar ŧutmadı nįrān 
 

Ashâbım da o şey üzre 
yaratılmıştır. Onlar Nâciyye 
fırkasıdır ki onları ateş 
yakmamıştır. 
 

 421 ‘Ulemā-i kelām cānā bu ĥadįŝ üzre tafśįlāt  
Yazarlar ėįl ü ėāller bil ki cem‘ oldı taħmįnān 
 

Ey cân! Kelâm âlimleri bu hadis 
üzerine uzun uzadıya kuru 
gürültü yazdılar. Bil ki bu 
tahminler yığma oldu.   
 

    422 Ki zįrā yetmiş üç fırėa bu ĥadįŝle sürer meydān  
Ki cümle müdde‘į oldı ki biz fırėa-i nāciyyān  
 

Çünkü bu hadisle yetmiş üç fırka 
[birbirlerine] meydan okurlar. 
“Nâciyye fırkası biziz” diye 
iddia ederler.  
 

 423 Ki ĥaė birdir iki olmaz nice yetmiş üç olmuşdur  
Bunı bilür ol ‘ārif kim ki görmüş oldı mürşidān  
 

Gerçek bir tanedir, iki olamaz. 
Nasıl yetmiş üç tane olmuştur? 
Bunu bilen o ârif ki mürşidini 
görmüş oldu. 
 

    424 Zirā Ĥaė kendini bilür ki Ėurānda ider vaśfıñ  
Anı bilmek anıñladır odur fırėa-i nāciyyān  
 

Çünkü Hak, kendini bilir, 
Kurân’da vasfını anlatır. Onu 
bilmek, onunla birlikte olmaktır. 
[Đşte] Nâciyye fırkası odur. 
 

    425 O vech-i muŧlaė-ı Yezdān göründi herkese her ān  
Celāl-i ‘izzeti añla ki baėdı gözleri her cān  

O Allah’ın mutlak vechi her an 
herkese göründü. Kudretinin 
büyüklüğünü anla ki gözleri her 
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 cana baktı. 
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30303030    426 Ve gerçek yetmiş biñ perde işitdiñ sen āŝārda  
Ĥicābāt ta‘biri gelmiş bize nisbetdir ey yārān  
 

Đşittin ki eserlerdeki gerçek, 
yetmiş bin perdedir. Ey dost, 
bize nisbet olarak bu perdelerin 
tabiri gelmiştir. 
 

 427 Ki Ĥaė hem kimseden maĥcūb degil aña ĥicāb 
olmaz  
Ki sensiñ maĥcub ey cānā budur ĥicābat-ı insān  
 

Hak, kimseye gizli değildir. Ona 
perde olmaz. Ey cân! 
[Kalbindeki perdeden dolayı] 
asıl mahcûb sensin. Đnsanın 
mahcûbiyeti budur. 
 

    428 Anıñçün ėįl ü ėāl ehli ki keŝret virdigi belli  
Ki vücūd oldı yüz elli ki dir saña o aĥmaėān  
 

Onun için dedikodu ehlinin 
kesrette olduğu bellidir. O 
ahmak sana: “Vücut yüz elli 
oldu” der.  
 

 429 Ėil ü ėāl baĥrine ŧalmış arar fili elin śalmış  
Kimin ħorŧum kimin ėuyruė meger ŧutmuş o 
şaşėınān 
 

Dedikodu denizine girmiştir, 
elini salarak fili aramaktadır. 
Meğer o şaşkın kiminin 
hortumunu, kiminin de 
kuyruğunu tutmuştur. 
 

    430 Ne buyurdı resūl-i Ĥaė geçen ĥadįŝi iyce baė  
Ki resūl oldıāı üzre anıñla oldı aśĥābān  
 

Allah Resûlü’nün, geçen 
hadisinde ne buyurduğuna iyice 
dikkat et! Ashâbı, Resûl olduğu 
için onunla bereberdir. 
    

 431 Đşāretdir bil ey cānā ki Ĥaėėı bulmaė olmuşdur  
O mişkāt-ı Muĥammedden olurlar cümle ŧālibān 

Ey cân! Bil ki Hakk’ı bulmak 
işaret olmuştur. Bütün tâlipler o 
Muhammed’in meşâlesinden 
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 olurlar.  
 

    432 Nice aśĥāb ki olmuşdur ki ol rāhįde bulmuşdur   
O rāhda meslek-i Aĥmed görinür anda hem cānān  
 

Nice ashâb o meşâleden olup, 
[Hakk’ı] o yolda bulumuştur. O 
yolda hem Ahmed’in tuttuğu 
yol, hem de sevgili görünür.  
 

    433 Ėįl ü ėāl var mı di anda daħi ‘ilm-i kelām cānā  
Oėunmaz idi ol zamān kifāyet cümleye Ėurān  
 

Ey cân! “O yolda dedikodu ve 
kelâm ilmi var mı?” diye sor. O 
zaman bunlar okunmazdı. 
Herkese Kurân yeterdi. 
 

 434 Çü vech-i pāk-i Aĥmedden alurlardı ėamu dersi  
Ĥaė anlara ŧulū‘ itmiş ki odur ekmel-i insān 

Çünkü hepsi dersini Ahmed’in 
pâk vechinden alırlardı. Kâmil 
insan onlardır ki Allah onlara 
tulû etmişti.  
 

    435 Oėu ⇓♣ℵ σ⇑106 añla nedir Ĥaė sen bil ey cānā  
Ki mürşidiñ izin gözle odur ol mažhar-ı Rahmān  
 

Ey cân! “Kim beni görürse” 
hadîsini okuyup Hak nedir diye 
bilip anla. Mürşidin izini gözle 
ki Rahmân’ın mazharı odur.  
 

 436 Śaėın ‘ilm-i kelām śanma ki Ĥaėėı bildirir anma  
Ki ol ėįl ü ėāldir bil münezzeh oldı ol Yezdān  
 

Sakın “Kelâm ilmi Hakk’ı 
bildirir” zannedip onu anma. O 
ilim kuru gürültüdür. Bil ki 
Allah bundan münezzehtir. 
 

    437 Bu aśĥābdan soñra cānā didiler ‘ilm-i kelāmla  
Birāz sözlerle baĥŝ itmiş ‘aėāyidde meşāyiħān 
 

Ey cân! Bu ashâbdan sonra 
şeyhler kelâm ilminden 
faydalanarak biraz sözlerle dîni 
inançlardan bahsetmiştir. 
 

 438 Velākin ehl-i bida‘ çün žuhūr itmişdi ol zamān  
Ki anlar red olunsunlar oėundı ‘ilm ü kelāmān 
 

Fakat o zaman bidat ehli 
türemişti. Đlim ve kelâm 
okurlardı. Onlar reddolunsunlar. 
 

    439 Ki hāşā ehl-i taĥėįėān ki anlar pākdır imāmān  
Ki ĥaė meźhebleriñ almış o mişkātdan 
Muĥammedān 
 

Hakîkat ehli ise onlardan uzaktır. 
O imamlar pâktır. Gerçek 
mezheplerini Muhammed’in 
meşâlesinden almışlardır. 

 440 O kim ‘ilm-i kelām bildi oėudu daħi ol anda  
Đkiden ħāli olmaz ol ya kāfirdir ya Müslümān  
 

O kişi, kelâm ilmini bilip aynı 
zamanda da okuyandır. O iki 
seçenekten birisidir: ya 
Müslüman ya da kâfirdir.    
 

    441 Eger Müslim ise cānā oėursa ne oėur bilmem  
Ki çün ol mü’min olmuşdur kelām ne virdi ol zamān  
 

Ey cân! Eğer Müslümansa ne 
okuduğunu bilemem. O nasıl 
mümin olmuştur? O vakit kelam 
ona ne verdi?  
 

    442 Çü mü’min oldı ol kişi neden įmānı almışdır  
Henüz kelām oėur cānā nice evvel o Müslümān  
 

Ey cân! O kişi imânını nerden 
aldı da mümin oldu? Çünkü 
kelâm okumaya yeni başladı. 
Fakat o, kelâm okumaya 
başlamadan çok önce Müslüman 
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olmuştu.  
 

 443 Ve çün ‘ilm-i kelāmdan evvel ol mü’min daħi oldı  
Kelām aña ne virmişdir ėaluruz cümlemiz ĥayrān  
 

Çünkü kelâm ilmini okumadan 
önce o mümin oldu. Kelâm ilmi 
ona ne vermiştir? Hepimiz [bu 
duruma] şaşırırız. 
 

    444 Eger oėumadan evvel o kāfirmiş eger dirsen  
Oėurken mü’min olacaė ma‘āźallāh o meźhebān  
 

Eğer “Okumadan önce o 
kâfirmiş” dersen, o mezhepteki 
kişiler [kelâm ilmini] okurken 
Allah korusun mümin olacak. 
 

31313131    445 Anıñçün kāmilān cānā boyandılar ėamu ėana  
Yürürler hem yana yana ŧut eteklerini yārān  
 

Ey cân! Onun için kâmillerin 
hepsi hem kana boyandılar, hem 
de yana yana yürürler. Dostlar, 
[onların] eteklerinden tutun.   
 

    446 Ki gözleri Ħudādır bil nice ki yüzleri cānā  
Daħi āźānları Ĥaėdır o yüzlerden oėur Ėurān 
 

Nicesinin gözleri ve yüzleri 
Allah’tır. Kulakları da Hak’tır. O 
yüzlerden Kurân okunur.  
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    447 Bizim seyyidimiz bil sen ki ėaddesallahu sırra  
Ki ol Bāyezidü’l-Bisŧām ki olmuştur sırr-ı Yezdān  
 

Bizim seyidimiz bil ki Bâyezid-i 
Bistâm’dır. Allah sırrını 
mukaddes ve mübârek eylesin.  
O, Allah’ın sırrı olmuştur.  
 

 448 Ki dimişler aña cānā nice aśbaĥte ey cānā  
Buyurmuşdur o źāt bil kim śabāĥ u mesa’ yoė yārān  
 

Ey cân! Ona “Nasıl sabahladın 
[bulundun]?” diye sormuşlardır. 
O zât: “Sabah ve akşam yoktur” 
diye buyurmuştur.   
 

    449 Ki Allāhla śabāĥladım ki Allāha zamān olmaz  
Śaėın cānā uśanma sen ki gice olma nā’imān  
 

Allah’la sabahladım ki Allah’ın 
indinde zaman yoktur. Ey cân! 
Sakın sen usanıp da gece 
uyuyanlardan olma.  
  
 

    450 Ki śabāĥı bulursuñ sen çü geldi baharān cānā  
Görürsün sen gül-i ra‘nā ider vaśfını ėoruyan  
 

Ey cân! Sen sabahı bulursun. 
Çünkü bahar geldi. Güzel gülü 
görürsün, [o gülü] koruyan 
vasfını yapar.  

                                                 
107 “Sabah ve akşam kavramı olmaksızın Allah’ın indinde nasıl sabahladın [bulundun]?” diye Bâyezid’e 
soruldu. 
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 451 Śaėın ėalbini ŧaş itme bilürken gözüñ şāş itme  

Śaėın Ĥaėdan gidüp ėaçma görinür Ĥaė saña her ān  
 

Sakın kalbini taş edip de 
doğruyu biliyorken gözünü 
hedeften şaşırma. Sakın Hak’tan 
kaçıp gitme, Hak sana her zaman 
görünür.  
 

    452 Śaėın yolu ėolay śanma uyuma daħi uyanma  
Bugün fırśat-ı āanįmet çıėar hem dürr-i bį-pāyān  
 

Sakın yolu kolay sanma. [Bu 
yolda] ne uyu ne de uyan. Bugün 
hem sonsuz inci hem de ganimet 
fırsatı [karşına] çıkar.  
 

 453 Đdemem gül-i ra‘nānıñ bugün vaśfıñ işit cānā  
Ħudā tevfįė ider seni gelür saña o reyĥānān  
 

Ey cân! Bugün o güzel gülün 
tarifini yapamam. [Dilerim] 
Allah sana yardım eder de o nûr 
sana gelir.  
 

    454 ‘Đnān kelāmı bunda daħi bes oldı kes anda  
Nedir įmān-ı taĥėįėān birāz sözler işit yārān  
 

Yürütme kelâmı yeterli geldi. Bu 
yüzden orda bitir. Ey dostlar, 
gerçek imânla ilgili biraz sözler 
dinleyin. 
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    455 τν⇔↓Π⊗109  oėu cānım ki įmān-ı şühūd nedir  
Ve āyet şerĥ ider saña ki tafśįl itdiler yārān 
 

Ey canım! Şühûd imânının ne 
olduğunu bilmek için “Allah 
[kendisinden başka tanrı 
olmadığına] şahittir ” âyetini 
oku. Âyet sana şerh eder ki 
dostlar bunu açıkladılar. 
 

 456 Bi-ĥamdillāh bugün cümlemiz olduė bāb-ı ĥaŜretde  
Ėıyāmda cümlemiz ŧurduė ide bizlere ol fetĥān  
 

Allah’a şükürler olsun, bugün 
hepimiz O’nun kapısına geldik. 
Bizlere [kapısını] açsın diye 
hepimiz kıyâmda durduk. 
 

    457 Đşit lisān-ı taĥėįėden birāz sözler diyem cānā  
Ki įmān-ı şühūd nedir ider Ėurān saña beyān  
 

Ey cân! Hakîkat lisânından biraz 
sözler diyeyim de dinle. Şühûd 
imânı nedir diye Kurân sana 
beyân eder.  

                                                 
108 Âl-i Đmrân 3/18: Allah kendisinden başka tanrı olmadığına şahittir. Bütün melekler ve ilim uluları da 
adâleti yerine getirerek şâhittirler. O’ndan başka tanrı yoktur. Güçlüdür, hikmet sahibi O’dur.  
109 Âl-i Đmrân 3/18: Allah [kendisinden başka tanrı olmadığına] şahittir. 
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32323232    458 Bu āyetde benim cānım şehid lafžı vehm geldi  

Üçe isnād olupdur hem şühūd-ı Ĥaė üç şāhidān  
 

Ey benim canım! Bu âyette şehid 
lafzı vehim olarak geldi. Üçe 
isnâd olmuştur. Hem Hakk’ın 
görülmesinin üç şâhidi vardır. 
 

 459 τν⇔↓Π⊗110 çü buyırdı şühūdı kendüye isnād  
Đdüpdür añla sen diñle aña ‘aŧf oldı ‘ālimān  
 

Çünkü “Allah [kendisinden 
başka tanrı olmadığına] şahittir” 
diye buyurdu. Şühûdu kendisine 
isnâd ettiğini anla ve dinle. 
Âlimler ona meyletti.  
 

    460 Nice melā’ike cānā görürsün Ĥaėėa ‘aŧf olmuş  
Şühūd-ı Ĥaė olur cümle ki mažhar oldı şāhidān  
 

Nice meleği Hakk’a meyletmiş 
görürsün. Hepsi Hakk’ın şâhidi 
olur ki şâhidler mazhar olmuştur.  
 

 461 Maėām-ı şühuda varmaė ki Ĥaėėıñ vaĥdetin 
bulmaė  
Đkilikle degilmiş ol buyurmuş añla sen Ėurān 
 

Müşâhede makâmına varmak 
Hakk’ın vahdetini bulmaktır. 
Kurân: “O makâma varmak 
ikilikle olmaz” diye 
buyurmuştur, anlayasın. 
 

    462 O Ĥaėėı bilen ‘ārifler daħi cümle melā’ikler  
Ĥaėėıñ şühūdıyladırlar aradan çıėdılar ol ān  
 

Hakk’ı tanıyan ârifler ve bütün 
melekler, Hakk’ı temâşâ ederler. 
O an her şey aradan çıkmıştır.  
 

 463 Đşāret buña şāhidān Ĥaėėı şühūd idemezler  
Görürlerse vücūdlarıñ ki perde oldı vücūdān  
 

Hakk’ı müşahede edemeyen 
şâhitler buna işârettir. Eğer onlar 
kendi vücûtlarını görürlerse, 
vücûtları onlara perde olur.  
    

    464 Bu maėāma varan erler fenā itdi vücūdların  
Beėā buldı daħi ol er ki oldur ehl-i taĥėįėān  
 

Bu makâma ulaşan erler 
vücûtlarını fenâ ettiler. Hakîkat 
ehli onlardır ki o erler Allah’la 
bâki oldular.  
 

 465 Fenā dersini ħatm itmiş beėāda hem maėām ŧutmuş  
Ħudā bir oldıāıñ görmüş odur şāhid ü meşhūdān  
 

Fenâ dersini bitirerek bekâyı 
makâm edinmişlerdir. Allah’ın 
bir olduğunu görmüşlerdir. 
Gözle gören de görünen de 
onlardır. 
 

    466 Murād ol kimse taĥėįėe çü vardı ol fenā oldı  
Maėāmāt-ı fenāda ol beėā sırrını hem bulan  
 

Murat olan o kişi hakîkate 
vardığı gibi Allah’la fâni oldu. 
Hem fenâ makâmlarında bekâ 
sırrını da buldu.  
 

 467 Mažāhiri Ĥaė olmuşdur cemį‘ ĥaŜrātı hem giymiş  
Budur meydān-ı ‘ālemde gözünde Ĥaė ider devrān  
 

Zuhûr ettiği yerler Hak olmuştur. 
Hem bütün mertebeleri tek tek 
giymiştir. Âlem meydanında 
Hak gözünde devrân eder. 
 

    468 Görür dārı vu diyārı ‘urūcla hem tenezzülle  
Gezer gülzār-ı ‘irfānda gül-i ra‘nā aña ‘ayān  

Yükseliş ve alçalış ile dâr ve 
diyârı görür. Đrfân bahçesinde 
güzel gül ona ayân olur. 

                                                 
110 Âl-i Đmrân 3/18: Allah [kendisinden başka tanrı olmadığına] şahittir. 
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    469 Evc ‘ilmiyle gezer ol er dürr-i cānda yaėįnde ol  

Ĥaėėe’l-yaėįn ‘ayne’l-yaėįn ki oldı ‘ilm-i yaėįnān  
 

O er yüce ilmiyle can incisinde, 
yakînde gezer. Hakke’l-yakîn, 
ayne’l-yakîn ve ilm-i yakîn oldu.  
 

 470 Bu sırrı keşf iden erler ėılurlar seyr-i sülūklar  
Gerek seyr ilallāh daħi billāh ol yārān111 
 

Bu sırrı keşfeden erler, gerek 
Allah’a doğru yapılan seyre 
gerekse Hakk’a ermek için 
manevî yolculuğa çıkarlar.  
 

    471 Ki bulmuşlar bugün mürşid ĥaėįėatden alup dersler  
Telemmüź eylemişlerdir ki buldılar bugün cānān 
 

Mürşitler bugün hakîkatten 
dersler alıp, talebeliğe devam 
etmişler ve sevgiliyi 
bulmuşlardır.  
 

 472 Yedullāhı bugün bulmuş ki ol yedle bugün varmış  
ĤuŜūr-ı ĥaŜret-i Ĥaėėa arada ėalmamış āayrān  
 

Bugün Allah’ın kudretini bulup, 
o kudretle Hak hazretlerinin 
huzuruna varmışlardır. [Hak ile 
onlar] arasında hiçbir şey 
kalmamıştır.  
 

    473 Baėarsa Ĥaėėıyla baėar yürürse Ĥaėėıyla yürür  
Ki ya‘ni cümle a‘Ŝāsı olupdur Ĥaė görür ‘ayān  
 

Bakarsa Hak ile bakar, yürürse 
Hak ile yürür. Yani bütün azâsı 
Hak olmuştur. [Hakk’ı] açıkça 
görür.  
 

 474 Đşitdiñ Ĥaė Resūli sen daħi kelāmların ŧuyduñ  
Maėām-ı ėuds-i a‘lādan dimiş Ĥaė diñle ey yārān  
 

Allah’ın Resûl’ünü işitip, sen de 
sözlerini duydun. Ey dost! Yüce 
kutsal makâmdan Hakk’ın ne 
dediğini dinle.   
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yürüdüğü ayağı olurumyürüdüğü ayağı olurumyürüdüğü ayağı olurumyürüdüğü ayağı olurum, , , , ve ve ve ve 
devamı…devamı…devamı…devamı…””””    yyyyukarıda söylenmiş ukarıda söylenmiş ukarıda söylenmiş ukarıda söylenmiş 
olan hadîsolan hadîsolan hadîsolan hadîs----i şerîf kurbi şerîf kurbi şerîf kurbi şerîf kurb----ı nevâfile ı nevâfile ı nevâfile ı nevâfile 
işârettiişârettiişârettiişârettir. Allah’ın Resûlü, salât ve r. Allah’ın Resûlü, salât ve r. Allah’ın Resûlü, salât ve r. Allah’ın Resûlü, salât ve 
selâm ona olsun, buyurdu: selâm ona olsun, buyurdu: selâm ona olsun, buyurdu: selâm ona olsun, buyurdu: 
““““Muhakkak ki Allah kulunun Muhakkak ki Allah kulunun Muhakkak ki Allah kulunun Muhakkak ki Allah kulunun 
lisanıyla söyler: “Allah kendisine lisanıyla söyler: “Allah kendisine lisanıyla söyler: “Allah kendisine lisanıyla söyler: “Allah kendisine 
hamdedeni işitirhamdedeni işitirhamdedeni işitirhamdedeni işitir” Bu hadîs” Bu hadîs” Bu hadîs” Bu hadîs----i şerîf i şerîf i şerîf i şerîf 
de kurbde kurbde kurbde kurb----ı ferâize işârettir. Bu iki ı ferâize işârettir. Bu iki ı ferâize işârettir. Bu iki ı ferâize işârettir. Bu iki 
kurbun zevki ancak kâmil bir kurbun zevki ancak kâmil bir kurbun zevki ancak kâmil bir kurbun zevki ancak kâmil bir 
mürşite varmakla olup bunun mürşite varmakla olup bunun mürşite varmakla olup bunun mürşite varmakla olup bunun 
kuru gürültkuru gürültkuru gürültkuru gürültüyle olamayacağını ve üyle olamayacağını ve üyle olamayacağını ve üyle olamayacağını ve 
kuru gürültüde bulunanların kuru gürültüde bulunanların kuru gürültüde bulunanların kuru gürültüde bulunanların 
kıyâmet gününe dek kavgaları kıyâmet gününe dek kavgaları kıyâmet gününe dek kavgaları kıyâmet gününe dek kavgaları 
kesilmeyip, lâzım olan kavga kesilmeyip, lâzım olan kavga kesilmeyip, lâzım olan kavga kesilmeyip, lâzım olan kavga 

                                                 
111 Bu mısrada vezin problemi vardır.  
112 Kul, kurb-ı nevâfille [yaptığı nâfilelerle] bana yaklaşır. Hatta ben onun işittiği kulağı, gördüğü gözü, 
konuştuğu dili, tuttuğu eli, yürüdüğü ayağı olurum. 
113 Muhakkak ki Allah kulunun lisanıyla söyler: “Allah kendisine hamdedeni işitir.” 
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delilinde kaldıklarını anlatan delilinde kaldıklarını anlatan delilinde kaldıklarını anlatan delilinde kaldıklarını anlatan 
kutsal beyitlerdir. kutsal beyitlerdir. kutsal beyitlerdir. kutsal beyitlerdir.     
    

33333333    475 Ki τ∈πℜ Γρ∧114 dirmiş daħi hem de ℵϖΞ±115  dirmiş  
Cemį‘ a‘Ŝāsı ol ‘abdiñ oėu sen diñle ĥadįŝān  
 

[Allah] “ Đşittiği kulağı” ve 
“Gördüğü gözü” dermiş. O 
kulun bütün azâsı odur. Hadîsi 
hem oku hem de dinle.  
 

    476 Lisān-ı Aĥmedi görsen nice ĥaėėa lisān olmuş  
Daħi ol ‘abd-i Ĥaė olmuş kelām-ı Ĥaė durur cānān 
 

Ahmed’in lisânını görsen pek 
çok hakîkate lisân olmuştur. Ey 
sevgili! Hakk’ın kulu bile 
Hakk’ın kelâmı olmuştur.  
 

    477 Ĥadįŝ-i ėurb-ı ferā’iŜ daħi hem ėurb-ı nevāfil  
Ki mažhar-ı ėurb oldunsa bildiñ ėurb-ı ėurbiyyān  
 

Kurb-ı ferâiz ve kurb-ı nevâfil 
hadîs ki yakınlığın mazharı 
olduysan yakınlığın yakınlığını 
bilirsin.  
 

 478 Yed-i beyŜā-yı mürşidden eger nūş itdiseñ cāmı 
O cür‘a źevėini bildiñ nice ki bildiñ źā’iėān  
 

Eğer kadehi mürşidin beyaz 
elinden nûş ettiysen, o yudum 
zevkini bilirsin. Ey lezzet alan 
kişi! Bunu nasıl bildin? 
 

    479 Śaėın mürşide varmaėsız yedu’l-lāhı da ŧutmaėsız  
Şühūd ehli olamazsın ėabūl itmez muĥaėėıėān  
 

Mürşide gitmemekten, Allah’ın 
elini tutmamaktan kaçın. 
[Bunları yapmadan] şühûd ehli 
olamazsın. Hakîkat sahipleri 
bunu kabul etmez.  
 

 480 Śaėın taĥėįėi sen śanma ėil ü ėālle varılmaz ol  
Göründi nūr-ı mişkātdan o nūr bil ĥaŜret-i Yezdān  
 

Sakın hakîkate dedikoduyla 
varılır sanma. [Hakîkat] 
meşâlenin nûrundan göründü. O 
nûr Allah’ın nûrudur. 
 

    481 Anıñçün ehl-i taĥėįėān velev biñ seneden śoñra  
Gelürse iħtilāf itmez ki olmuş pür-nur-ı Yezdān  
 

Onun için hakîkat ehli bin 
seneden sonra bile gelse ayrılığa 
düşmez. Çünkü o Allah’ın 
nûruyla dolmuştur. 
 

 482 Görürsün ehl-i taėlįdler velev ki ehl-i istidlāl  
Eger bir meclise gelse nizā‘ ider bil ol körān  
 

Đstidlâl ehli bile olsa taklit ehlini 
görürsün. Eğer o kör, bir meclise 
gelse bil ki münakaşa eder. 
 

    483 Filiñ ħorŧumuna biri ėazıėdır dir diger biri  
Meger ėarnını ol biri didi süfre işit yārān  
 

Ey dostlar! Đşitin ki bir kişi filin 
hortumuna “Kazık”,  diğer biri 
de karnına “Sofra” dedi. 
 

 484 Ŧutan ħorŧumunı dir ki fil ŧutdum o ėazıėdır  
Ŧutan ol ėarnını dir ki o süfre olmuş ol fülān  
 

Filin hortumunu tutan kişi 
“Tuttuğum şey kazıktır” der. O 
karnını tutan kişi ise “O şey 
sofradır” der.  
 

    485 Çıėar meydāna istidlāl gör anıñ ehlini ey cān  
Ėazıė oldıāını iŝbāt nice serd eyledi bürhān 

Đstidlâl meydana çıktı. Ey cân! 
Đstidlâl ehlinin onun kazık 
olduğunu isbât etmek için pek 

                                                 
114 Đşittiği kulağı… 
115 Gördüğü gözü… 
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 çok delil söylediğini gör. 
 

    486 Buyurmuş çünki ŧutdum ben śalābetli o bir sürri  
Degildir illa ėazıėdır böyle serd itdi iŝbātān  
 

“Çünkü ben o göbeği sağlam bir 
şekilde tuttum. O kesin kazıktır”  
diye buyurdu. Đsbâtını böyle 
söyledi. 
 
 

 487 Diger süfre diyen ehli ider ibrāz-ı bürhān ki  
Elim yapışdıgı yer ol ki vüs‘atli işit yārān  
 

Diğer sofra diyen kişi ise 
“Elimin yapıştığı o yer geniştir” 
diyerek delillerini gösterir.  
 

    488 Đder senedini tenvįr işitmissün daħi sen dir  
Ki filin žuhr üstünde ki ėurmuş taĥt nice şāhān 
 

Senedini aydınlatır. “Sen dahi 
işitmişsin. Nice şah öğle 
vaktinde filinin üstünde taht 
kurmuş ” der.  
 

 489 Ki ol müstedilān cānā ider berāhįnin ibrāz  
Ki cümle maŧlubun iŝbāt olur pür-iħtilāf meydān  
 

Ey cân! O ispatlanan şey, deliller 
meydana çıkarır. Bütün istenilen 
şeyler ispatlanıp ihtilâfla 
meydana çıkar. 
 

34343434    490 Nizā‘ hem iħtilāflar bil velev hezār senin olsun  
Aradan ėalėmadı añla eger olmazsa bünyānān   
 

Bil ki binlerce münâkaşa ve 
anlaşmazlıklar senin olsa da eğer 
sağlam bir temel olmazsa 
[bunlar] aradan kalkmaz. 
Anlayasın. 
 

  MürşidMürşidMürşidMürşid----i kāmil olan ‘ārifi kāmil olan ‘ārifi kāmil olan ‘ārifi kāmil olan ‘ārif----i mui mui mui muĥaĥaĥaĥaėėėėėėėėııııė ehlė ehlė ehlė ehl----i istidlālii istidlālii istidlālii istidlāliñ ñ ñ ñ 
istidlālen iistidlālen iistidlālen iistidlālen iŝbŝbŝbŝbāt itdikleri maŧlūbāt itdikleri maŧlūbāt itdikleri maŧlūbāt itdikleri maŧlūbını ref‘ itmeyüp belki ını ref‘ itmeyüp belki ını ref‘ itmeyüp belki ını ref‘ itmeyüp belki 
müstedellin beyninde olan nizā‘ vu iħtilāfmüstedellin beyninde olan nizā‘ vu iħtilāfmüstedellin beyninde olan nizā‘ vu iħtilāfmüstedellin beyninde olan nizā‘ vu iħtilāfı ı ı ı 
ref‘ eref‘ eref‘ eref‘ eylemeyüp beyānylemeyüp beyānylemeyüp beyānylemeyüp beyān----ı ı ı ı ĥaĥaĥaĥaėįėat ider. ėįėat ider. ėįėat ider. ėįėat ider. ĤĤĤĤāāāāşşşşā cühelānā cühelānā cühelānā cühelānıñ ıñ ıñ ıñ 
ehlehlehlehl----i kemālei kemālei kemālei kemāle    bühtān idüp bühtān idüp bühtān idüp bühtān idüp şerşerşerşerį‘atį‘atį‘atį‘atı kı kı kı kāmileāmileāmileāmilen ref‘ ider n ref‘ ider n ref‘ ider n ref‘ ider 
diyerek te’vįldiyerek te’vįldiyerek te’vįldiyerek te’vįl----i zā’ii zā’ii zā’ii zā’iāāāāaaaa    giderler. Bu igiderler. Bu igiderler. Bu igiderler. Bu ise iftirāse iftirāse iftirāse iftirā----i i i i 
mamamamaĥĥĥĥŜdŜdŜdŜdır. Meır. Meır. Meır. Meźhebźhebźhebźheb----i tai tai tai taĥĥĥĥėįėde ehlėįėde ehlėįėde ehlėįėde ehl----i zeyi zeyi zeyi zeyāāāāiñ te’viñ te’viñ te’viñ te’vįli gibi įli gibi įli gibi įli gibi 
te’vįl olmayup nuśūśte’vįl olmayup nuśūśte’vįl olmayup nuśūśte’vįl olmayup nuśūś----ı ı ı ı ėāŧėāŧėāŧėāŧı‘ada vı‘ada vı‘ada vı‘ada vārid olan žāhir üzre ārid olan žāhir üzre ārid olan žāhir üzre ārid olan žāhir üzre 
ĥĥĥĥaml iderek taaml iderek taaml iderek taaml iderek taĥĥĥĥėįėėįėėįėėįė----i meslek iderler ü ii meslek iderler ü ii meslek iderler ü ii meslek iderler ü iħtilħtilħtilħtilāfāfāfāfı ittiı ittiı ittiı ittiĥĥĥĥāda āda āda āda 
ircā‘ iderler. Nitekim ebyātircā‘ iderler. Nitekim ebyātircā‘ iderler. Nitekim ebyātircā‘ iderler. Nitekim ebyāt----ı şerı şerı şerı şerįfeden aįfeden aįfeden aįfeden añlaşılur. ñlaşılur. ñlaşılur. ñlaşılur.     
 

Kâmil bir mürşit olan Kâmil bir mürşit olan Kâmil bir mürşit olan Kâmil bir mürşit olan hakîkhakîkhakîkhakîki i i i bir bir bir bir 
ârif, istidlârif, istidlârif, istidlârif, istidlâl ehlinin delille âl ehlinin delille âl ehlinin delille âl ehlinin delille 
ispispispispatladıklarıatladıklarıatladıklarıatladıkları    şeyi kaldırmayıp şeyi kaldırmayıp şeyi kaldırmayıp şeyi kaldırmayıp 
belki delille ispatladıkları şeyin belki delille ispatladıkları şeyin belki delille ispatladıkları şeyin belki delille ispatladıkları şeyin 
arasında olan münâkaşa ve arasında olan münâkaşa ve arasında olan münâkaşa ve arasında olan münâkaşa ve 
ihtilâfı kaldırmayihtilâfı kaldırmayihtilâfı kaldırmayihtilâfı kaldırmayarakarakarakarak    hakîkati hakîkati hakîkati hakîkati 
beyân eder. Hâşa câhillerin beyân eder. Hâşa câhillerin beyân eder. Hâşa câhillerin beyân eder. Hâşa câhillerin 
kemâl ehline iftira edipkemâl ehline iftira edipkemâl ehline iftira edipkemâl ehline iftira edip, [onlar], [onlar], [onlar], [onlar]    
şşşşeriatıeriatıeriatıeriatı    tamamen kaldırırtamamen kaldırırtamamen kaldırırtamamen kaldırır,,,,    diyerediyerediyerediyerek k k k 
söze karışık bir mâna vermeye söze karışık bir mâna vermeye söze karışık bir mâna vermeye söze karışık bir mâna vermeye 
kalkışırlar. Bu ise iftirânın ta kalkışırlar. Bu ise iftirânın ta kalkışırlar. Bu ise iftirânın ta kalkışırlar. Bu ise iftirânın ta 
kenkenkenkendisidir. Hakîkat mezhebinde disidir. Hakîkat mezhebinde disidir. Hakîkat mezhebinde disidir. Hakîkat mezhebinde 
eğrilikeğrilikeğrilikeğrilik    ehlinin söze ayrı bir mânâ ehlinin söze ayrı bir mânâ ehlinin söze ayrı bir mânâ ehlinin söze ayrı bir mânâ 
vermeye kalkışması gibi olmayıp vermeye kalkışması gibi olmayıp vermeye kalkışması gibi olmayıp vermeye kalkışması gibi olmayıp 
doğruluğu doğruluğu doğruluğu doğruluğu kesinkesinkesinkesin    olan bilgileri olan bilgileri olan bilgileri olan bilgileri 
kesen zâhir üzerine yükleyerek kesen zâhir üzerine yükleyerek kesen zâhir üzerine yükleyerek kesen zâhir üzerine yükleyerek 
tuttukları yolututtukları yolututtukları yolututtukları yolu    tahkik ederler.tahkik ederler.tahkik ederler.tahkik ederler.    
Đhtilâfı da ittihâda çevirirler. Đhtilâfı da ittihâda çevirirler. Đhtilâfı da ittihâda çevirirler. Đhtilâfı da ittihâda çevirirler. 
Nitekim kutsal beyitlerden Nitekim kutsal beyitlerden Nitekim kutsal beyitlerden Nitekim kutsal beyitlerden 
anlaşılır. anlaşılır. anlaşılır. anlaşılır.     
 

    491 Çıėār bir ‘ārif-i dānā maėām-ı şühuda varmış  
Görür fili daħi cümle baśarla ol güzel yārān  
 

Şühûd makâmına varmış bilgili 
bir ârif çıkar. O güzel dost bütün 
görüşüyle fili görür. 
 

 492 Nizā‘āt iħtilāfāt hem aradan ėaldırır zįrā  
Ki ‘ārifān anı gördi degildir ehl-i taħmįnān 
 

Hem münâkaşa ve 
anlaşmazlıkları aradan kaldırır. 
Çünkü onu gören tahmin ehli 
değil, âriflerlerdir. 
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    493 Ħudāya ĥamd u şükr olsun yed-i sākį-i Aĥmedden  
Đçirdi aėdaĥ-ı Ĥaėėı aradan ėalėdı hem gümān  
 

Allah’a hamd ve şükürler olsun. 
Ahmed’in sâkisinin elinden 
Hakk’ın kadehini içirdi. 
[Böylece] şüphe aradan kalktı. 
 

    494 Meger ol mürşid-i dānā nizā‘ ehlini görseydi  
Đkiñiz sözleriñ ĥaė dir olur anlara ĥakemān  
 

Ancak o bilgili mürşit münâkaşa 
ehlini görseydi “Đkinizin de 
sözleri doğru” diyerek onlara 
hakem olurdu.  
 

 495 Ŧutan ħorŧum fili ŧutmuş velākin ħorŧumı olmuş  
Daħi ėarnını hem ŧutan daħi odur fili ŧutan  
 

Hortumu tutan kişi fili tutmuştur. 
Fakat tuttuğu şey filin 
hortumudur. Hem karnını tutan 
kişi de fili tutmuş olur.  
  

    496 Velākin ėarnını ŧutmuş filiñ bir ŧarafındadır 
Fili ŧutdum śanır anlar bu şe’ni ehl-i taėlįdān  
 

Fakat filin karnını tutmuş olan 
kişi filin bir tarafındadır. O fili 
tuttuğun sanır. Bu, taklit ehlinin 
işidir. 
 

 497 Zihį ol ‘ārifān cānā ki gözlerinde Ĥaė ŧolmış  
Ki anlar şe’nine gelmiş ulū’l-elbāb olan yārān  
 

Ey cân! Gözlerine Hak dolan o 
âriflere ne hoş! Çünkü bu akıllı 
dostların yeni hâlidir.   
 

     EhlEhlEhlEhl----i taėlįdii taėlįdii taėlįdii taėlįdiñ ehlñ ehlñ ehlñ ehl----i istidlāl i istidlāl i istidlāl i istidlāl ile vü ehlile vü ehlile vü ehlile vü ehl----i istidlālii istidlālii istidlālii istidlāliñ ehlñ ehlñ ehlñ ehl----i i i i 
şühşühşühşühūd ile ħaśm olmalarūd ile ħaśm olmalarūd ile ħaśm olmalarūd ile ħaśm olmaları vu birbiriniñ ı vu birbiriniñ ı vu birbiriniñ ı vu birbiriniñ ĥaĥaĥaĥaėėėėėėėėında ında ında ında 
tetetetekfįre ėadar tecāvüzāne kelām kfįre ėadar tecāvüzāne kelām kfįre ėadar tecāvüzāne kelām kfįre ėadar tecāvüzāne kelām itmeleri muėteŜāitmeleri muėteŜāitmeleri muėteŜāitmeleri muėteŜā----yı yı yı yı 
meslekleri olup yekmeslekleri olup yekmeslekleri olup yekmeslekleri olup yek----digeriniñ mesleklerini ‘ademdigeriniñ mesleklerini ‘ademdigeriniñ mesleklerini ‘ademdigeriniñ mesleklerini ‘adem----i i i i 
fehmden ilerü gelmişdir. fehmden ilerü gelmişdir. fehmden ilerü gelmişdir. fehmden ilerü gelmişdir. ĤattĤattĤattĤattā bir mürā bir mürā bir mürā bir mürşidşidşidşid----i kāmile i kāmile i kāmile i kāmile 
varsalar aralarında olan nvarsalar aralarında olan nvarsalar aralarında olan nvarsalar aralarında olan nizā‘ ref‘ olup cümlesi izā‘ ref‘ olup cümlesi izā‘ ref‘ olup cümlesi izā‘ ref‘ olup cümlesi 
müttemüttemüttemütteĥid olurlar. Nitekim ebyĥid olurlar. Nitekim ebyĥid olurlar. Nitekim ebyĥid olurlar. Nitekim ebyātātātāt----ı şerı şerı şerı şerįfeden aįfeden aįfeden aįfeden añlaşılurñlaşılurñlaşılurñlaşılur. . . . 
DDDDiėėatle nažar oluna. iėėatle nažar oluna. iėėatle nažar oluna. iėėatle nažar oluna.     
 

Taklit ehlinin istidlâl ehliyle ve Taklit ehlinin istidlâl ehliyle ve Taklit ehlinin istidlâl ehliyle ve Taklit ehlinin istidlâl ehliyle ve 
istidlâl ehlinin şühûd ehliyle istidlâl ehlinin şühûd ehliyle istidlâl ehlinin şühûd ehliyle istidlâl ehlinin şühûd ehliyle 
düşman olmaları ve birbirlerinin düşman olmaları ve birbirlerinin düşman olmaları ve birbirlerinin düşman olmaları ve birbirlerinin 
hakkında küfre varana kadar hakkında küfre varana kadar hakkında küfre varana kadar hakkında küfre varana kadar 
tecâvüz edercesine söz tecâvüz edercesine söz tecâvüz edercesine söz tecâvüz edercesine söz 
söylsöylsöylsöylemeleri tuttukları yolun emeleri tuttukları yolun emeleri tuttukları yolun emeleri tuttukları yolun 
gereği olup bir diğerinin yolunu gereği olup bir diğerinin yolunu gereği olup bir diğerinin yolunu gereği olup bir diğerinin yolunu 
anlayamamaktan ileri gelmiştir. anlayamamaktan ileri gelmiştir. anlayamamaktan ileri gelmiştir. anlayamamaktan ileri gelmiştir. 
Hatta kâmil bir mürşite varsalar Hatta kâmil bir mürşite varsalar Hatta kâmil bir mürşite varsalar Hatta kâmil bir mürşite varsalar 
aralarında olan çekişme kalkıp aralarında olan çekişme kalkıp aralarında olan çekişme kalkıp aralarında olan çekişme kalkıp 
hepsi birlik olurlar. Nitekim bu hepsi birlik olurlar. Nitekim bu hepsi birlik olurlar. Nitekim bu hepsi birlik olurlar. Nitekim bu 
kutsal beyitlerden anlaşılır. kutsal beyitlerden anlaşılır. kutsal beyitlerden anlaşılır. kutsal beyitlerden anlaşılır. 
Dikkatli bir şekilde bakılsın.Dikkatli bir şekilde bakılsın.Dikkatli bir şekilde bakılsın.Dikkatli bir şekilde bakılsın.    
 

 498 Đşit oālum birāz sözler çü didim bil ėulaė ŧut sen  
Ki ehl-i taėlid olanlar olur müstedilen ħaśmān  
 

Ey oğlum! Biraz sözler işit. 
Çünkü “Bana kulak ver ve bil” 
dedim. Taklit ehli olanlar delille 
ispatlanan şeye düşman olurlar.  
 

    499 Ki zįrā müstedileniñ kelām itdigi istidlāl  
Đdemez ehl-i taėlįd fehm anıñçün geldiler Ŝıddān  
 

Çünkü delile dayanarak ispat 
edenlerin söylediği şey, delille 
anlamaktır. Taklit ehli bunu 
anlayamaz. Onun için karşı 
karşıya geldiler. 
 

 500 O kimse ki muėalliddir o istidlāle ‘ācizdir  
Zirā maėām-ı istidlāl muħālifdir muėallidān  
 

Taklitçi olan o kimse delille 
anlamaktan âcizdir. Çünkü 
istidlal makâmı taklit edenlere 
karşıdır.  
 

35353535    501 Eger istidlaliñ ehli maėāmından kelām dise  
Anı tekfįr ider taėlįd olanlar dinle ey yārān  
 

Dinleyin ey dostlar! Eğer istidlâl 
ehli kendi makâmından söz 
söylese, taklitçi olanlar onu 
tekfir ederler.  
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    502 Çün işitdiñ bunı cānım işit ehl-i şühūd ĥālin  

Olan ehl-i şühūd cānā olur müstedilen Ŝıddān  
 

Ey canım! Bunu duyduğun gibi 
şühûd ehlinin hâlini de duy. 
Şühûd ehlinden olanlar delille 
ispatlayanlara karşı çıkarlar. 
 

 503 Eger ehl-i şühūd cānā maėāmında kelām itse  
Đder müstedilen tekfįr ki zįrā oldı ‘ācizān  
 

Ey cân! Eğer şühûd ehli kendi 
makâmından söz söylese, delile 
dayanarak ispat eden kişiler 
onları kâfir sayar. Bundan dolayı 
[o ispatçılar] âciz oldu. 
 

    504 Anıñçün çoė görürsüñ sen nice ehlullahı tekfįr  
Đder cāhil ü nādānlar ki anlar cümlesi şeyŧān  
 

Onun için câhil ve bilgisiz 
kişilerin nice Hak dostunu kâfir 
saydıklarını çok görürsün. O 
câhil ve bilgisiz kişilerin hepsi 
şeytandır.    
 

 505 Zirā ehl-i şühūd cānā ki Ĥaė oldı aña žāhir  
Đder taĥėįė-i eşyā’į ki Ĥaėdır anlara ‘ayān  
 

Ey cân! Bundan dolayı Hak 
şühûd ehline zâhir olmuştur. 
Eşyânın doğruluğunu araştırırlar. 
Onlara görünen Hak’tır.   
 

    506 Anıñ ‘ilmi degil taħmįn daħi žann u ħayāl u vehm  
Çü gördigiñ beyān ider çün olmuş cümle şāhidān  
 

Onun ilmi tahmin, zan, hayal ya 
da tereddüt değildir. Çünkü 
gördüklerini anlatırlar. Hepsi 
şâhit olmuştur.  
 

 507 Nitekim istidlāl ehli söyler maėām-ı ‘ilminden  
Olur ‘ilmen aña ma‘lūm degildir ehl-i taėlįdān 
 

Nitekim istidlâl ehli, ilim 
makâmından söz söyler. Ona 
ilmen malûm olur. O, taklitçi 
değildir. 
 

    508 Keźālik ehl-i şühūd bil ki meşhūdı olur maĥsūs  
Baśarla gördigin didi degildir ĥāl-i ‘ālimān  
 

“Kezâ şühûd ehlinin görüleni bil 
ki meydanda olur. Gözle 
gördüğün [gerçek] âlimlerin hâli 
değildir” dedi. 
 

 509 Biri nārdır velį bilmez işitmez ol baėar cānā  
Ne nārı gördi ne yaėdıāını gördi bay-ı yārān  
 

Ey yüce dost! Biri ateştir. Fakat 
ona baktığı halde onu bilmez ve 
işitmez. Onlar ne ateşi ne de 
onun yakıcılığını görmüştür. 
 

    510 Velākin taėlid idermiş bu miŝāl ehl-i taėlįde  
Olur diñle diyem saña miŝāllerini hem inān  
 

Fakat bu örneği taklit ehline 
taklit edermiş. Onların 
misallerini sana anlatayım da 
hem dinle hem de inan.  
 

    511 Birisin gördi ol nārı daħi yaėdıāını gördi  
Velākin yaėmadı kendin anıñçün oldı ol āayrān  
 

Birisi o ateşi ve yakıcılığını 
gördü. Fakat o ateş kendisini 
yakmadığı için o kişi gayr 
olmuştur.   
 

 512 Budur miŝāl-i istidlāl olan ehli odur ol ĥāl  
Anıñçün gezdi firėatde aña maŧlūb çü āā’ibān  
 

Đstidlâlin misali budur. Đstidlâl 
ehli olanın hâli de budur. 
Firkatte gezdiği için sevgili ona 
görünmez. 
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    513 Şühūd ehlini diñle sen aña miŝli diyem saña  
Narı gördi vü yaėdıāıñ daħi yandı işit yārān  
 

Şühûd ehlini dinle, sana ondan 
biraz daha bahsedeyim. [O 
kişiler] ateşi ve onun yaktığını 
görüp yandılar. Đşitin ey dostlar! 
 

 514 Anıñ maŧlūbını mer’į daħi meşhūd daħi vicdān  
Olupdur źevėiyle bildi ki anlar oldı zü’l-‘aynān  
 

Onun arzusu gözle görülen, 
meşhûd ve vicdandır. Bunların 
zevkiyle onlar göz sahibi 
oldular.  
 

     ĖĖĖĖāāāāle Allāhu Tele Allāhu Tele Allāhu Tele Allāhu Te‘ālā ‘ālā ‘ālā ‘ālā ↓↓↓↓υυυυρρρρ⇑⇑⇑⇑↓↓↓↓    ↓↓↓↓υυυυρρρρ⇑⇑⇑⇑↓↓↓↓    σσσσΘΘΘΘ⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓°°°°↓↓↓↓    °°°°    116116116116     şu şu şu şu āyetāyetāyetāyet----i i i i 

kerįmede kerįmede kerįmede kerįmede ↓↓↓↓υυυυρρρρ⇑⇑⇑⇑↓↓↓↓        lafžlafžlafžlafžınıñ tefsınıñ tefsınıñ tefsınıñ tefsįrinde ehlįrinde ehlįrinde ehlįrinde ehl----i tefāsir her ne i tefāsir her ne i tefāsir her ne i tefāsir her ne 
ėadar ma‘ānį müte‘addide ile tefsįr itmiėadar ma‘ānį müte‘addide ile tefsįr itmiėadar ma‘ānį müte‘addide ile tefsįr itmiėadar ma‘ānį müte‘addide ile tefsįr itmişler ise de şler ise de şler ise de şler ise de bir bir bir bir 
ma‘nāsma‘nāsma‘nāsma‘nāsı daı daı daı daħi ħi ħi ħi ĤaĤaĤaĤaė celė celė celė cellelelele    vvvvü ‘alā ü ‘alā ü ‘alā ü ‘alā ĥaĥaĥaĥaŜretleriniŜretleriniŜretleriniŜretleriniñ ehlñ ehlñ ehlñ ehl----i i i i 
taėlįd ü istidlāl olan mü’mitaėlįd ü istidlāl olan mü’mitaėlįd ü istidlāl olan mü’mitaėlįd ü istidlāl olan mü’minleri įmānnleri įmānnleri įmānnleri įmān----ı taı taı taı taĥĥĥĥėįėi da‘vet ėįėi da‘vet ėįėi da‘vet ėįėi da‘vet 
idüpidüpidüpidüp    ↓↓↓↓υυυυρρρρ⇑⇑⇑⇑↓↓↓↓    ile emreylemiş ü anlarıñ daile emreylemiş ü anlarıñ daile emreylemiş ü anlarıñ daile emreylemiş ü anlarıñ daħi ħi ħi ħi įmānįmānįmānįmān----ı ı ı ı 
tatatataĥĥĥĥėįėe gelmeleri özlerine farŜ oldėįėe gelmeleri özlerine farŜ oldėįėe gelmeleri özlerine farŜ oldėįėe gelmeleri özlerine farŜ oldııııāāāāı emrı emrı emrı emr----i i i i 
meźkūrdan münfehim olmumeźkūrdan münfehim olmumeźkūrdan münfehim olmumeźkūrdan münfehim olmuş oldış oldış oldış oldıāāāāını beyını beyını beyını beyān ider ān ider ān ider ān ider 
ebyātebyātebyātebyāt----ıııı    şerşerşerşerįfedir. įfedir. įfedir. įfedir.     
    

Allahu Teâlâ buyurdu: “Allahu Teâlâ buyurdu: “Allahu Teâlâ buyurdu: “Allahu Teâlâ buyurdu: “Ey iman Ey iman Ey iman Ey iman 
edenleredenleredenleredenler! Đ! Đ! Đ! Đman edinman edinman edinman ediniziziziz” şu âyet” şu âyet” şu âyet” şu âyet----i i i i 
kerîmede kerîmede kerîmede kerîmede “Đmân edenler”“Đmân edenler”“Đmân edenler”“Đmân edenler”    lafzınınlafzınınlafzınınlafzının    
tefsirinde tefsir ehli her ne kadar tefsirinde tefsir ehli her ne kadar tefsirinde tefsir ehli her ne kadar tefsirinde tefsir ehli her ne kadar 
mânâları birkaç şekilde tefsir mânâları birkaç şekilde tefsir mânâları birkaç şekilde tefsir mânâları birkaç şekilde tefsir 
etmişse de bir mânâsı da etmişse de bir mânâsı da etmişse de bir mânâsı da etmişse de bir mânâsı da 
Hakk’ın, onun yüceliği artsın, Hakk’ın, onun yüceliği artsın, Hakk’ın, onun yüceliği artsın, Hakk’ın, onun yüceliği artsın, 
taklit ve istidlâl ehlitaklit ve istidlâl ehlitaklit ve istidlâl ehlitaklit ve istidlâl ehli    olan olan olan olan 
mümmümmümmüminleri hakîki imâna dâvet inleri hakîki imâna dâvet inleri hakîki imâna dâvet inleri hakîki imâna dâvet 
edip “Đmân edinedip “Đmân edinedip “Đmân edinedip “Đmân ediniziziziz” diy” diy” diy” diye emretmiş e emretmiş e emretmiş e emretmiş 
ve onların da hakîki imâna ve onların da hakîki imâna ve onların da hakîki imâna ve onların da hakîki imâna 
gelmelerinin kendilerine farz gelmelerinin kendilerine farz gelmelerinin kendilerine farz gelmelerinin kendilerine farz 
olduğu zikrolunan emirden olduğu zikrolunan emirden olduğu zikrolunan emirden olduğu zikrolunan emirden 
anlaşıldığını anlatan kutsal anlaşıldığını anlatan kutsal anlaşıldığını anlatan kutsal anlaşıldığını anlatan kutsal 
beyitlerdir. beyitlerdir. beyitlerdir. beyitlerdir.     

36363636    515 Anıñçün Ĥaė buyurmuşdur işit cānā oėu Ėurān  
Didi ↓υρ⇑↓ σΘ⇔↓°↓ °117 işit iħvān 
 

Đşit ey cân! Onun için Hak: “Ey 
imân edenler!” diye 
buyurmuştur. Onun için Kurân 
oku. 
 

    516 Nicedir śoñra ↓υρ⇑↓118 ider taĥėįėe hem teklįf  
Ki istidlāl daħi taėlįd olanlar anlara ehlān  
 

Nice sonra “Đmân ediniz” 
diyerek istidlâl ve taklit ehli 
olanlara doğru yolu bulmayı, 
hakîkati teklif eder.  
 

 517 Ki gelsün taĥėįėe anlar şühūd ehli daħi olsun  
Ki itdi teklif ol Raĥmān ki ola ehl-i taĥėįėān  
 

Rahmân, hakîki yola gelip şühûd 
ve hakîkat ehli olsunlar diye 
[onlara] teklif etti. 
 
 

    518 Gel ey oāul gice gündüz çalış taėlįdde ėalma sen  
Var ehlullāhı taśdįė it gelürsün aña meşrebān  
 

Ey oğul gel! Taklitte kalmamak 
için gece gündüz çalış. Hak 
dostuna varıp onu tasdikle ve o 
meşrepte geri gel. 
 

    519 Velev sözlerini sende işitsiñ źevė itmesiñ  
Daħi anları taśdįė it olasun anlara ehlān  
 

Sözlerini sende işitmiş olup da 
zevk etmeyen kişileri de tasdikle 
ki onlara ehil olasın.   
 

 520 Ma‘āźallāh olursuñ anları münkir işit cānā  
Olursun kāfir-i muŧlaė budur hem ėavl-i kāmilān  
 

Đşit ey cân! Allah korusun onları 
inkâr eden olursun. Mutlak kâfir 
olursun. Hem kâmil kişinin sözü 
de budur.  
 

                                                 
116 Birden fazla âyette geçmektedir: Ey iman edenler! Đman ediniz.   
117 Birden fazla âyette geçmektedir: Ey iman edenler! 
118 Birden fazla âyette geçmektedir: Đman ediniz.   
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    521 Anıñçün mefħar-ı ‘ālem buyurmuşdur ĥadįŝinde  
Maėām-ı ėuds-i a‘ādan didi hem virdi cevherān  
 

Onun için âlemin övüncü 
hadîsinde buyurmuştur. Yüce 
kutsal makâmdan söz 
söyleyerek, cevher dağıtmıştır.  
 

 522 Ki dirmiş ki bir kimse ‘adāvet itseler añla  
Velįlere ke’enne baña itmişdir didi Yezdān 
 

“Allah, bir kimse velîlere 
düşmanlık ederse, bana 
düşmanlık etmiş gibi olur, dedi” 
demiştir.  
 

     ĖĖĖĖāāāāle Resūlule Resūlule Resūlule Resūlullllllllāh śallallāhu ‘aleyhi vesellem fį āh śallallāhu ‘aleyhi vesellem fį āh śallallāhu ‘aleyhi vesellem fį āh śallallāhu ‘aleyhi vesellem fį 
ĥĥĥĥadįadįadįadįŝiŝiŝiŝi’’’’llll----ėudsįėudsįėudsįėudsį        ττττΦΦΦΦ±±±±°°°°ΛΛΛΛ„„„„°°°°±±±±    ⇓⇓⇓⇓ℑℑℑℑℵℵℵℵ°°°°±±±±    ΠΠΠΠϕϕϕϕ∏∏∏∏    °°°°ϖϖϖϖ⇔⇔⇔⇔    ⇔⇔⇔⇔    ∑∑∑∑°°°°⊂⊂⊂⊂    σσσσ⇑⇑⇑⇑    κκκκ????↓↓↓↓σσσσ⊂⊂⊂⊂↓↓↓↓    ℵℵℵℵΧΧΧΧ‚‚‚‚    
119119119119     ĥĥĥĥadįadįadįadįŝŝŝŝ----i şeri şeri şeri şerįfiniįfiniįfiniįfiniñ ma‘nñ ma‘nñ ma‘nñ ma‘nāsāsāsāsını vü kını vü kını vü kını vü kāffeten ehlullāh āffeten ehlullāh āffeten ehlullāh āffeten ehlullāh 
nūr u enūr u enūr u enūr u eĥadden ‘ibĥadden ‘ibĥadden ‘ibĥadden ‘ibāret oldāret oldāret oldāret oldııııāāāāından birini inkından birini inkından birini inkından birini inkār ü ār ü ār ü ār ü 
‘adāvet cümleye sārį olup inkār old‘adāvet cümleye sārį olup inkār old‘adāvet cümleye sārį olup inkār old‘adāvet cümleye sārį olup inkār oldııııāāāāını ifını ifını ifını ifāde vü derāde vü derāde vü derāde vü der----
miyān miyān miyān miyān iden ebyātiden ebyātiden ebyātiden ebyāt----ı şerı şerı şerı şerįfedir.  įfedir.  įfedir.  įfedir.      
 

Allah’ın Resûlü, salât ve selâm Allah’ın Resûlü, salât ve selâm Allah’ın Resûlü, salât ve selâm Allah’ın Resûlü, salât ve selâm 
ona olsun, ona olsun, ona olsun, ona olsun, Hak’tan aktaHak’tan aktaHak’tan aktaHak’tan aktardığı rdığı rdığı rdığı 
hadîshadîshadîshadîs----i kutsîde: “i kutsîde: “i kutsîde: “i kutsîde: “Kim ki benim Kim ki benim Kim ki benim Kim ki benim 
velîlerime düşmavelîlerime düşmavelîlerime düşmavelîlerime düşman olursa bana n olursa bana n olursa bana n olursa bana 
savaş açmısavaş açmısavaş açmısavaş açmış olurş olurş olurş olur” Bu hadîs” Bu hadîs” Bu hadîs” Bu hadîs----i i i i 
şerîfinin mânâsını şerîfinin mânâsını şerîfinin mânâsını şerîfinin mânâsını ve ve ve ve bütün bütün bütün bütün 
ehlullâhehlullâhehlullâhehlullâhınınının    nûr ve birlikten ibârenûr ve birlikten ibârenûr ve birlikten ibârenûr ve birlikten ibâret t t t 
olduğu için birolduğu için birolduğu için birolduğu için birini inkâr etmeninini inkâr etmeninini inkâr etmeninini inkâr etmenin    
ve ve ve ve ona düşmanlık yapmanın ona düşmanlık yapmanın ona düşmanlık yapmanın ona düşmanlık yapmanın 
herkese bulaştığını veherkese bulaştığını veherkese bulaştığını veherkese bulaştığını ve    [bunun][bunun][bunun][bunun]    
inkâr olduğunu anlatan kutsal inkâr olduğunu anlatan kutsal inkâr olduğunu anlatan kutsal inkâr olduğunu anlatan kutsal 
beyitlerdir. beyitlerdir. beyitlerdir. beyitlerdir.     
    

 523 Anıñçün bir kimesne bir velįye ‘adüv olursa  
Ma‘āźallāh ki anıñ įmanı menzū‘ olur yārān  
 

Ey dostlar, onun için bir kimse, 
bir velîye düşman olursa, Allah 
korusun onun imânı yok olur.  
 

    524 Đlāhį ehl-i velāyet meclisinden bizi dūr itme120 
Nažarlarıñ daħi kesme bu du‘āya di āminān  
 

Ey Allah’ım! Velîlerin 
meclisinden bizi uzaklaştırma. 
Nazarını üzerimizden kesme. Bu 
duâya “Âmin” de.  
 

 525 Ki źevėlerin naśįb eyle olalım cāmların nūşān  
Çıėalım meydan-ı Ĥaėėa olalım cümle Ĥaydarān  
 

Senin zevkini bize nasip et, 
kadehlerini içelim. Hak 
meydanına çıkıp hepimiz Haydar 
olalım.  
 

    526 Daħi bir söz ėalupdur ey gözüm nūrı işit añla  
Ki ėulaāına mengūş ki budur dürr-i meknūnān  
 

Ey gözümün nûru! Bir söz daha 
klamıştır, [onu da] işitip anla. 
Dizilmiş inci budur. Kulağına 
küpe et. 
 

    527 Ve keriş aėranından biñ velįyi eyleseñ iėrār  
Eger birini anlardan ger inkār itdigiñ ol ān  
 

Ve akran topluluğundan bin 
veliyi ikrâr etsen, eğer birini o an 
onlardan saymazsan, 
 

 528 O biniñ inkar itmişsiñ ki zįrā evliyā cānım  
Ki cümle nūr-ı vāĥiddir śaėın farė itme ey cānān  
 

O binini de inkâr etmiş olursun. 
Evliya olduğu için onların hepsi 
vahdetin nûrudur. Ey sevgili! 
Sakın onları ayırma.  
 

    529 Nitekim iki peyāamber idemez iħtilāf cānā  
Niçün itsün iki velį budur miŝāl-i kāmilān  
 

Ey cân! Nitekim iki peygamber 
ayrılığa düşemez, niçin iki velî 
ayrılığa düşsün. Kâmil insanın 
misâli budur.  

                                                 
119 Kim ki benim velîlerime düşman olursa bana savaş açmış olur. 
120 Bu mısrada vezin problemi vardır.  
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 530 Anıñçün iħtilāf yoėdur miyān-ı ehl-i taĥėįėde  

Daħi iħvānımız birdir yoė anlara daħi āayrān  
 

Onun için hakîkat ehli arasında 
ayrılık yoktur. Đhvânlarımız bile 
birdir. Onlarda da farklılık 
yoktur. 
 

37373737     ŦarŦarŦarŦarįėįėįėįė----i melāmiyyei melāmiyyei melāmiyyei melāmiyye----i ‘aleyh ‘ayni ‘aleyh ‘ayni ‘aleyh ‘ayni ‘aleyh ‘ayn----ı ı ı ı ĥaĥaĥaĥaėįėat olup ol ėįėat olup ol ėįėat olup ol ėįėat olup ol 
ŧarŧarŧarŧarįėiįėiįėiįėiñ ricñ ricñ ricñ ricāli āli āli āli ol ol ol ol ŧarŧarŧarŧarįėaįėaįėaįėa----i ‘aleyh ile i ‘aleyh ile i ‘aleyh ile i ‘aleyh ile mumumumuĥaĥaĥaĥaėėėėėėėėııııė ė ė ė oldıoldıoldıoldıāāāāı ı ı ı 
vaėt ol ricāle buvaėt ol ricāle buvaėt ol ricāle buvaėt ol ricāle bu‘d u ėurb‘d u ėurb‘d u ėurb‘d u ėurb----ı meşhedlerinde bir olup ı meşhedlerinde bir olup ı meşhedlerinde bir olup ı meşhedlerinde bir olup 
seyyidleri olan mürşidleriyle dseyyidleri olan mürşidleriyle dseyyidleri olan mürşidleriyle dseyyidleri olan mürşidleriyle dā’imā göriā’imā göriā’imā göriā’imā görişür ü her şür ü her şür ü her şür ü her 
biri yekbiri yekbiri yekbiri yek----digeriyle dadigeriyle dadigeriyle dadigeriyle daħi buluħi buluħi buluħi buluşurlar u anlarıñ esrşurlar u anlarıñ esrşurlar u anlarıñ esrşurlar u anlarıñ esrārārārārından ından ından ından 
mamamamaĥcĥcĥcĥcūb olanlar dā’imā anlara cebriyyetde ėalurlar ūb olanlar dā’imā anlara cebriyyetde ėalurlar ūb olanlar dā’imā anlara cebriyyetde ėalurlar ūb olanlar dā’imā anlara cebriyyetde ėalurlar 
diyerek diyerek diyerek diyerek ebyātebyātebyātebyāt----ı şerı şerı şerı şerįfedir. įfedir. įfedir. įfedir.     
 

Melâmiye yolu hakîkatin kendisi Melâmiye yolu hakîkatin kendisi Melâmiye yolu hakîkatin kendisi Melâmiye yolu hakîkatin kendisi 
olup o yolun olup o yolun olup o yolun olup o yolun insanlarıinsanlarıinsanlarıinsanları    o yol ile o yol ile o yol ile o yol ile 
hakîkati çıkardığı vakit o hakîkati çıkardığı vakit o hakîkati çıkardığı vakit o hakîkati çıkardığı vakit o 
insanlarainsanlarainsanlarainsanlara    meşhedlerinin uzaklığı meşhedlerinin uzaklığı meşhedlerinin uzaklığı meşhedlerinin uzaklığı 
ve yakınlığı bir olup seyitleri ve yakınlığı bir olup seyitleri ve yakınlığı bir olup seyitleri ve yakınlığı bir olup seyitleri 
olan mürşitleriyle daima olan mürşitleriyle daima olan mürşitleriyle daima olan mürşitleriyle daima 
görüşürgörüşürgörüşürgörüşürlerlerlerler    ve hve hve hve her biri bir er biri bir er biri bir er biri bir 
diğeriyle buluşurdiğeriyle buluşurdiğeriyle buluşurdiğeriyle buluşur. Onların. Onların. Onların. Onların    
esrârından mahcup olanlaresrârından mahcup olanlaresrârından mahcup olanlaresrârından mahcup olanlarınınının    
onlara donlara donlara donlara daima “Cebriyette aima “Cebriyette aima “Cebriyette aima “Cebriyette 
kalırlar” dediğini anlatankalırlar” dediğini anlatankalırlar” dediğini anlatankalırlar” dediğini anlatan    kutsal kutsal kutsal kutsal 
beyitlerdir. beyitlerdir. beyitlerdir. beyitlerdir.     
    

 531 Eger iħvānımızdan bir ki ger maşrıėda olsaydı  
Digeri hem de maāribde buluşur cümlesi her ān  
 

Eğer ihvânlarımızdan biri 
doğuda diğeri batıda olsaydı, 
onların hepsi [yine de] her 
zaman buluşurlardı.  
 

    532 Daħi birisi şimālde cenūbda olsa da biri  
Yetişür anlara mürşid velev bilmediler körān  
 

Birisi kuzeyde birisi de güneyde 
olup onlara mürşidleri yetişse 
bile körler bunu bilmezler. 
 

 533 Đşit sen ĤıŜırı cānım oėu Mūsį ile ĥālin  
Nice kesdi āulām re’sin kimi niçün diler ey cān  
 

Ey canım! Sen Hızır’ı dinle. 
Mûsa ile hâlini oku. Çocuğun 
başını neden kestiğini dinle ey 
cân! 
 

    534 Daħi divārı ŧoārutdı ki tā Mūsį olur ĥabrān  
‘Acebdir esrar-ı ‘ilm-i ledünnį añlagil iħvān  
 

Aynı zamanda Mûsâ âlim olsun 
diye duvarı da düzeltti. Ey 
ihvân! Gayb ilminin esrârı 
şaşılacak şeydir, anla.   
 

 535 Bi-ĥamdillāh ki ĥaŜerāt yetişür iħvana her ān  
Đder ‘ilm-i ledün esrārını ta‘lįm ėamu ĥayrān  
 

Şükürler olsun ki hazretler 
ihvâna her zaman yetişir. Gayb 
ilminin sırlarını öğretir. Hepsi 
[buna] şaşa kalır. 
 

    536 Cemį‘ iħvān olur tenvįr daħi manśūran ey cānā  
Bu hem bir maĥŜ-ı faŜl-ı Ĥaė şükür nice ider lisān  
 

Ey cân! Bütün ihvân aydınlanır 
ve Allah’ın yardımıyla gâlip 
gelir. Üstelik bu, Hakk’ın 
inâyetinin aslıdır. Nice lisan 
şükreder. 
 

     Ėāle ResūluĖāle ResūluĖāle ResūluĖāle Resūlullāh llāh llāh llāh śaśaśaśallallāhu ‘aleyhi vesellellallāhu ‘aleyhi vesellellallāhu ‘aleyhi vesellellallāhu ‘aleyhi vesellem m m m µµµµΤΤΤΤηηηη⇓⇓⇓⇓    νννν⊂⊂⊂⊂    

ΓΓΓΓϖϖϖϖρρρρ∂∂∂∂↓↓↓↓    °°°°ππππ∧∧∧∧    µµµµϖϖϖϖνννν⊂⊂⊂⊂    ⁄⁄⁄⁄°°°°ρρρρ∂∂∂∂    ΞΞΞΞ≡≡≡≡↓↓↓↓    121121121121    ĖālĖālĖālĖāleeee    AllāhAllāhAllāhAllāhuuuu    Te‘ālā Te‘ālā Te‘ālā Te‘ālā ℵℵℵℵυυυυλλλλςςςς⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓    
∑∑∑∑°°°°ΧΧΧΧ⊂⊂⊂⊂    σσσσ⇑⇑⇑⇑    οοοοϖϖϖϖνννν⋅⋅⋅⋅        ↓↓↓↓ℵℵℵℵλλλλ⊗⊗⊗⊗    ↓↓↓↓    ⇐⇐⇐⇐∞∞∞∞    ↓↓↓↓υυυυννννππππ⊂⊂⊂⊂↓↓↓↓122122122122    meźkūr meźkūr meźkūr meźkūr ĥadĥadĥadĥadįįįįŝŝŝŝ----i şeri şeri şeri şerįf įf įf įf 
āyetāyetāyetāyet----i kerįmeyi i kerįmeyi i kerįmeyi i kerįmeyi şeşeşeşerrrrĥ ü ĥ ü ĥ ü ĥ ü ėullarėullarėullarėullarıñ şükrden ‘ıñ şükrden ‘ıñ şükrden ‘ıñ şükrden ‘āciz āciz āciz āciz 

Allah’ın Resûlü, salât ve selAllah’ın Resûlü, salât ve selAllah’ın Resûlü, salât ve selAllah’ın Resûlü, salât ve selâm âm âm âm 
ona olsun, buyurdu: ona olsun, buyurdu: ona olsun, buyurdu: ona olsun, buyurdu: ““““Ben sBen sBen sBen sana ne ana ne ana ne ana ne 
kadar hamdetsem de senin kadar hamdetsem de senin kadar hamdetsem de senin kadar hamdetsem de senin 
kendine hamdettiğin gibi kendine hamdettiğin gibi kendine hamdettiğin gibi kendine hamdettiğin gibi 
hamdedememhamdedememhamdedememhamdedemem....” Allahu Teâlâ ” Allahu Teâlâ ” Allahu Teâlâ ” Allahu Teâlâ 
buyurdu:buyurdu:buyurdu:buyurdu:    ““““Ey Davûd ailesi, Ey Davûd ailesi, Ey Davûd ailesi, Ey Davûd ailesi, 

                                                 
121 Ben sana ne kadar hamdetsem de senin kendine hamdettiğin gibi hamdedemem. 
122 Sebe 34/13: Ey Davûd ailesi, şükredin! Kullarımdan şükredenler pek azdır. 
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olduėlarolduėlarolduėlarolduėlarınıñ esrınıñ esrınıñ esrınıñ esrārārārārını beyını beyını beyını beyān ider ebyātān ider ebyātān ider ebyātān ider ebyāt----ı şerı şerı şerı şerįfedir. įfedir. įfedir. įfedir.     
    

şükredşükredşükredşükredin! Kullarımdan in! Kullarımdan in! Kullarımdan in! Kullarımdan 
şükredenler pek azdırşükredenler pek azdırşükredenler pek azdırşükredenler pek azdır” ” ” ” 
zikrolunan hadîszikrolunan hadîszikrolunan hadîszikrolunan hadîs----i şerîf ve âyeti şerîf ve âyeti şerîf ve âyeti şerîf ve âyet----i i i i 
kerîmeyi şerhtir ve kullarının kerîmeyi şerhtir ve kullarının kerîmeyi şerhtir ve kullarının kerîmeyi şerhtir ve kullarının 
şükürden âciz olduklarının şükürden âciz olduklarının şükürden âciz olduklarının şükürden âciz olduklarının 
esrârını anlatan kutsal beyitlerdir. esrârını anlatan kutsal beyitlerdir. esrârını anlatan kutsal beyitlerdir. esrârını anlatan kutsal beyitlerdir.     
    

 537 Ki Ĥaė Resūl buyurdı bir ĥadįŝinde işit cānā  
Ki ⁄°ρ∂ Ξ≡↓  dir Γϖρ∂↓ °π∧123 dir yārān  
 

Đşit ey cân! Allah’ın Resûlü bir 
hadîsinde şöyle buyurdu: “Senin 
[kendine] hamdettiğin gibi 
hamdedemem” 
 

    538 Daħi dir µΤη⇓124    ol Ĥaėė-ı Resūl-i kibriyā cānā  
Ki ya‘ni ol ŝenā-i Ĥaėda oldıāıñ ol ān 125  
 

Aynı zamanda Allah’ın en 
büyük Resûlü, Hakk’ın 
senâsında olduğu o an 
“Kendine” der.  
 

 539 Ki dir ben yā Đlāhį saña ŝenā idemem daħi  
Nitekim sen saña nefs ne itmişsin işit yārān  
 

“Ey Allah’ım, ben sana senâ bile 
edemem. Nitekim sen kendine 
nasıl etmişsin” der. Đşit ey dost. 
 

    540 Bu ėavli didi çünki ĥaŜret-i mefħar-ı ‘ālem bil  
Bizim ‘aczimizi bildirdi şükr idemeziz bir ān  
 

Bu sözü dedi. Çünkü âlemin 
övüncü bizim aczimizi bildirdi. 
Bir an bile şükredemeyiz.  
 

 541 Ėanı bir dil ide şükrüñ ėanı bir cān ide fikriñ  
Ėanı bir göz görür sırrıñ ki cümle ol odur her ān  
 

Nasıl bir dil onun şükrünü etsin? 
Nasıl bir can onu idrâk etsin? 
Nasıl bir göz onun sırrını 
görsün? Her an herkes odur.  
 

    542 Oėu ℵυλς⇔↓ ∑°Χ⊂ σ⇑ οϖν⋅ 126 ey cānā  
Ki Ėurān dir ėalįl oldı işit ‘abā-yı şākirān  
 

Ey cân! “Kullarımdan 
şükredenler pek azdır” âyetini 
oku. Kurân “Az oldu” der. 
Şükredenin abasını işit.  
 

 543 Şekūr esmā-i Ĥaėdandır müsemmā olmaz illā Ĥaė  
Olan ‘ibād ki Ĥaėla Ĥaė olupdur oldı ėalįlān  
 

Şekûr, Hakk’ın isimlerindendir. 
Hakk’ın illa ki tek ismi olmaz. 
Hak ile Hak olan kullar kalîl 
olmuş oldu.  
 

38383838    544 Ki ya‘ni Ĥaėėa mirāt ol miyān ol şükr itmez bil 
Arada vücudı olan degil şākir o kāfirān  
 

Yani Hakk’a ayna ol. Bil ki 
arada olan kişi şükretmez. 
Vücûdu arada olan şükreden 
değil, kâfir olan kişidir.  
 

    545 Anıñçün Ĥaė ∑°Χ⊂127 dir iŜāfet itdi kendine  
Kişi ‘ibād olmaz ĥatta kendin itmeden āaybān 
 

Kişi kendini kaybetmeden kul 
olamaz. Onun için Hak: 
“Kullarım” diyerek [kişiyi] 
kendine bağladı.  
 

  MürşidMürşidMürşidMürşid----i kāmili kāmili kāmili kāmil----iiii    MuMuMuMuĥammedĥammedĥammedĥammedįden bi’ŧįden bi’ŧįden bi’ŧįden bi’ŧ----ŧarŧarŧarŧarįėu’tįėu’tįėu’tįėu’t----telėįn telėįn telėįn telėįn 
nā’il olunan maėāmnā’il olunan maėāmnā’il olunan maėāmnā’il olunan maėām----ı ı ı ı ĥaĥaĥaĥaŜretü’lŜretü’lŜretü’lŜretü’l----Cem‘ ki lisānCem‘ ki lisānCem‘ ki lisānCem‘ ki lisān----ı ehlı ehlı ehlı ehl----i i i i 

Muhammedî bMuhammedî bMuhammedî bMuhammedî bir kâmil mürşitten ir kâmil mürşitten ir kâmil mürşitten ir kâmil mürşitten 
telkin yoluyla erilen hazrettelkin yoluyla erilen hazrettelkin yoluyla erilen hazrettelkin yoluyla erilen hazret----i Ci Ci Ci Cem em em em 

                                                 
123 Senin [kendine] hamdettiğin gibi hamdedemem. 
124 Kendine… 
125 Bu mısrada vezin problemi vardır.  
126 Sebe 34/13: Kullarımdan şükredenler pek azdır. 
127 Sebe 34/13: Kullarım[dan şükredenler pek azdır.] 
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tatatataĥĥĥĥėįėde ėurbėįėde ėurbėįėde ėurbėįėde ėurb----ı nevı nevı nevı nevāfil ta‘bįr olunur. Meźkūr āfil ta‘bįr olunur. Meźkūr āfil ta‘bįr olunur. Meźkūr āfil ta‘bįr olunur. Meźkūr 
maėāmmaėāmmaėāmmaėām----ı ‘ı ‘ı ‘ı ‘ālāya vāśālāya vāśālāya vāśālāya vāśıl olmadan Allıl olmadan Allıl olmadan Allıl olmadan Allāhāhāhāhıñ Şekıñ Şekıñ Şekıñ Şekūr ūr ūr ūr 
‘ibād‘ibād‘ibād‘ibādından olunamayacaından olunamayacaından olunamayacaından olunamayacaāāāāını beyını beyını beyını beyān ider ü maėāmān ider ü maėāmān ider ü maėāmān ider ü maėām----ı ı ı ı 
ĥĥĥĥaŜretü’laŜretü’laŜretü’laŜretü’l----Cem‘ ile müteCem‘ ile müteCem‘ ile müteCem‘ ile müteĥaĥaĥaĥaėėėėėėėėııııė źevātė źevātė źevātė źevāt----ı kirı kirı kirı kirām aām aām aām aĥkĥkĥkĥkāmāmāmām----ı ı ı ı 
şer‘iyye ile mü’eddeb olup melşer‘iyye ile mü’eddeb olup melşer‘iyye ile mü’eddeb olup melşer‘iyye ile mü’eddeb olup melĥad u cĥad u cĥad u cĥad u cāhil olan āhil olan āhil olan āhil olan 
ŧŧŧŧā’ifeā’ifeā’ifeā’ife----i mennācįn gerek ehli mennācįn gerek ehli mennācįn gerek ehli mennācįn gerek ehl----i i i i ŧahŧahŧahŧahāretāretāretāret----i Ŝāhiriyye vü i Ŝāhiriyye vü i Ŝāhiriyye vü i Ŝāhiriyye vü 
gerek gerek gerek gerek ŧahŧahŧahŧahāretāretāretāret----i bāŧi bāŧi bāŧi bāŧıniyyeyi münkir olup ıniyyeyi münkir olup ıniyyeyi münkir olup ıniyyeyi münkir olup ĥayvĥayvĥayvĥayvān gibi ān gibi ān gibi ān gibi 
ŧabŧabŧabŧabį‘atde ėalaraė müteį‘atde ėalaraė müteį‘atde ėalaraė müteį‘atde ėalaraė müteşerri‘ olmayan ehlşerri‘ olmayan ehlşerri‘ olmayan ehlşerri‘ olmayan ehl----i ñali ñali ñali ñalāliāliāliāliñ ñ ñ ñ 
i‘tiėād u ‘amellerinden muėaddes oldi‘tiėād u ‘amellerinden muėaddes oldi‘tiėād u ‘amellerinden muėaddes oldi‘tiėād u ‘amellerinden muėaddes oldııııāāāāını daını daını daını daħi beyħi beyħi beyħi beyān ān ān ān 
ider ebyātider ebyātider ebyātider ebyāt----ı şerı şerı şerı şerįfedir. įfedir. įfedir. įfedir.     
    

makâmı,makâmı,makâmı,makâmı,    hakîkat ehlinin lisânında hakîkat ehlinin lisânında hakîkat ehlinin lisânında hakîkat ehlinin lisânında 
“kurb“kurb“kurb“kurb----ı nevâfil” diye tâbir olunur. ı nevâfil” diye tâbir olunur. ı nevâfil” diye tâbir olunur. ı nevâfil” diye tâbir olunur. 
Adı geçenAdı geçenAdı geçenAdı geçen    yüce makâma vâsıl yüce makâma vâsıl yüce makâma vâsıl yüce makâma vâsıl 
olmadan Allah’ın çok şükreden olmadan Allah’ın çok şükreden olmadan Allah’ın çok şükreden olmadan Allah’ın çok şükreden 
kullarından olunamayacağını kullarından olunamayacağını kullarından olunamayacağını kullarından olunamayacağını 
anlatır. Hazretanlatır. Hazretanlatır. Hazretanlatır. Hazret----i Cem makâmı ile i Cem makâmı ile i Cem makâmı ile i Cem makâmı ile 
doğruluğu meydoğruluğu meydoğruluğu meydoğruluğu meydana çıkan yüce dana çıkan yüce dana çıkan yüce dana çıkan yüce 
kimselerin şeriata ait hükümlerle kimselerin şeriata ait hükümlerle kimselerin şeriata ait hükümlerle kimselerin şeriata ait hükümlerle 
edeplenip câhil olan edeplenip câhil olan edeplenip câhil olan edeplenip câhil olan mennâcîn mennâcîn mennâcîn mennâcîn 
tâifesi gerek zâhirî temizlik ehlitâifesi gerek zâhirî temizlik ehlitâifesi gerek zâhirî temizlik ehlitâifesi gerek zâhirî temizlik ehlinininini    
ve gerek bâtınî temizlik ehlini ve gerek bâtınî temizlik ehlini ve gerek bâtınî temizlik ehlini ve gerek bâtınî temizlik ehlini 
inkâr edip hayvan gibi tabiatta inkâr edip hayvan gibi tabiatta inkâr edip hayvan gibi tabiatta inkâr edip hayvan gibi tabiatta 
kalarak şeriat işleriyle kalarak şeriat işleriyle kalarak şeriat işleriyle kalarak şeriat işleriyle 
uğraşmayan dalâl ehlinin inanç uğraşmayan dalâl ehlinin inanç uğraşmayan dalâl ehlinin inanç uğraşmayan dalâl ehlinin inanç 
ve amellerinden mukve amellerinden mukve amellerinden mukve amellerinden mukaddes addes addes addes 
olduğunu beyân eden kutsal olduğunu beyân eden kutsal olduğunu beyân eden kutsal olduğunu beyân eden kutsal 
beyitlerdir. beyitlerdir. beyitlerdir. beyitlerdir.     
    

    546 Žuhūr itme ėamu esmā ile Ĥaė aña bi’l-cümle  
Bu ĥaŜret-i Cem‘ dirler bu maėāmı bilen yārān  
 

Hak, ona bütün esmâsı ile zuhûr 
etse, bu makâmı bilen dostlar 
“Bu Cem makâmıdır” derler. 
 

 547 Bu maėāmda velį oldı daħi hem kendini buldı  
Ki geldi mažhar-ı esmā’ oėu yā eyyühe’l-iħvān  
 

Bu makâmda velî oldu, hatta 
kendisini buldu. Oku ey ihvân! 
Esmânın mazharı geldi. 
 

    548 Bunuñ źevėin alan erler te’eddüble gezer cānā  
Olur rāh-ı şerį‘atde mü’eddib bir źükūrān  
 

Ey cân! Bunun zevkini alan 
erler, edepli bir şekilde gezerler. 
Şeriat yolunda terbiye veren bir 
erkek olur.  
 

 549 Şerį‘at ĥükmi ĥaėdır bil daħi śūret-i peyāamber  
Śaėın çıėma şerį‘atden olursun hem daħi noėśān  
 

Bil ki şeriat hükmü, hatta 
peygamberin sûreti gerçektir. 
Sakın şeriatten çıkma. Üstelik 
eksik kalırsın. 
 

    550 Ki bulduñ mürşid-i Ĥaėėı ki ĥaėdır mürşidiñ cānā  
Çü melĥad cāhil-i nādān gibi olma bay-ı yārān  
 

Ey cân! Hakk’ın mürşidini 
buldun ki senin mürşidin haktır. 
Ey yüce dost! Bilgisiz câhilin 
mezar yeri gibi olma.   
 

 551 Dime ol şer‘ ne lāzımdır çü biz ĥaėįėat olduė kim  
Şerį‘atle gidersek biz oluruz cāhil ü nādān  
 

“O şeriata ne gerek var? Biz 
zaten hakîkat ehli olduk” deme. 
Şeriat yolunu tutarsak biz câhil 
ve bilgisiz oluruz. 
 

    552 Nedir namāz nedir oruc daħi hem ŧahāret almaė bil  
Daħi abdest ėurı lāfdır budur hem ėavl-i melĥadān  
 

Namaz, oruc hatta temizlenmek 
nedir, bil. Abdest dahi kuru 
laftır. Bunlar yeri çukurda olan 
kişilerin sözleridir.  
 

    553 Şerį‘at śūret-i ma‘nā ĥaėįėat bil bay-ı cānā  
Beden cānsız daħi cān bil bedensiz görmesün yārān  
 

Ey yüce sevgili! Şeriat, mânânın 
sûretidir. Hakîkati bil. Beden 
cansızdır. Canı bil ki dostlar 
[canı] bedensiz görmesin. 
 

 554 Çıėar ėalbimden āhlar kim daħi gözlerim ėan ŧoldı  
Eger Ĥaė tevfiė itmezse nice ĥālim olur yārān 

Kalbimden âhlar çıkar. Üstelik 
gözlerime kan dolar. Eğer Hak 
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 yardım etmezse, benim hâlim 
nice olur dostlar? 
 

     MaėāmMaėāmMaėāmMaėām----ı ı ı ı ĥaĥaĥaĥaŜretü’lŜretü’lŜretü’lŜretü’l----Cem‘e ıCem‘e ıCem‘e ıCem‘e ıśŧśŧśŧśŧılılılılāāāāĥ ehlĥ ehlĥ ehlĥ ehl----i tai tai tai taĥĥĥĥėįėde keėįėde keėįėde keėįėde keşfşfşfşf----i i i i 
ŝŝŝŝāāāānį ta‘bįr idildigi vü meźkūr maėāmnį ta‘bįr idildigi vü meźkūr maėāmnį ta‘bįr idildigi vü meźkūr maėāmnį ta‘bįr idildigi vü meźkūr maėāmıñ ıñ ıñ ıñ źevėi neden źevėi neden źevėi neden źevėi neden 
‘ibā‘ibā‘ibā‘ibāret olacaret olacaret olacaret olacaāāāāı beyı beyı beyı beyānānānānı mebı mebı mebı mebĥaŝidir. ĥaŝidir. ĥaŝidir. ĥaŝidir. ΕΕΕΕρρρρ;;;;↓↓↓↓    οοοο…………    °°°°ΞΞΞΞ≡≡≡≡↓↓↓↓    σσσσ⇑⇑⇑⇑    
°°°°ππππℜℜℜℜ↓↓↓↓    σσσσϖϖϖϖ∈∈∈∈ΤΤΤΤ××××    ΕΕΕΕ∈∈∈∈ΤΤΤΤ××××    ττττνννν⇔⇔⇔⇔    ◊◊◊◊↓↓↓↓    128128128128    ĥĥĥĥadįadįadįadįŝŝŝŝ----i şeri şeri şeri şerįfini įfini įfini įfini şerşerşerşerĥdir. ĥdir. ĥdir. ĥdir.     
 

HazretHazretHazretHazret----i Cem makâmınai Cem makâmınai Cem makâmınai Cem makâmına    tâbir tâbir tâbir tâbir 
olan hakîkat ehlininolan hakîkat ehlininolan hakîkat ehlininolan hakîkat ehlinin    ikinci keşif ikinci keşif ikinci keşif ikinci keşif 
diye diye diye diye ifâdeifâdeifâdeifâde    edildiğiedildiğiedildiğiedildiğinininini    ve ve ve ve adı geçenadı geçenadı geçenadı geçen    
makâmın zevkinin neden ibâret makâmın zevkinin neden ibâret makâmın zevkinin neden ibâret makâmın zevkinin neden ibâret 
olduğunuolduğunuolduğunuolduğunu    anlatan banlatan banlatan banlatan bahistirahistirahistirahistir. . . . 
““““Allah’ın doksan dokuz ismi Allah’ın doksan dokuz ismi Allah’ın doksan dokuz ismi Allah’ın doksan dokuz ismi 
vardır. Kim onu sayarsa cennete vardır. Kim onu sayarsa cennete vardır. Kim onu sayarsa cennete vardır. Kim onu sayarsa cennete 
girergirergirergirer” hadîs” hadîs” hadîs” hadîs----i şerîfini şerhtir. i şerîfini şerhtir. i şerîfini şerhtir. i şerîfini şerhtir.     
    

 555 Bu maėām ismine cānā didiler keşf-i ŝānį bil  
Ki sālik kāşif-i esmā’ olupdur mažĥar-ı Raĥmān 
 

Ey cân! Bil ki bu makâmın 
ismine “Đkinci keşif” dediler. 
Sâlik, esmânın kâşifi, Rahmân’ın 
mazharı olmuştur. 
 

39393939    556 Çü buldı kendide bil sen o sālik seb‘a śıfātın  
Yedi śıfātla gördi kendini mevśūf bay-ı yārān   
 

Ey yüce dost! Bil ki o sâlik yedi 
sıfatı kendisinde bulduğu için 
yedi sıfatla kendini vasıflanmış 
gördü.   
 

 557 Daħi yedi yedi olmuş oėu žāhirle bāŧınla  
Olur ŧoėsan sekiz cānā ki źātla oldıāıñ insān  
 

Yedinin, zâhir ve bâtınla birlikte 
yedi olduğunu oku. Ey cân! 
Zâtla beraber olan insan doksan 
sekiz olur. 
 

    558 Ki iĥśā idersin Esmā-i Ĥüsnā’i kendinde  
Girersin cennete bį-şek böyle dir Resul-i Yezdān  
 

“Esmâ-i Hüsnâyı kendinde 
sayarsın. Şüphesiz cennete 
girersin.” Allah’ın Resûlü böyle 
der. 
 

 559 Śaėın iĥśā’i žann itme ki esmā’ ta‘dad itmekdir  
Velākin esmā’į bulmaė vücūdunda odur merdān  
 

Sakın saymayı isimleri saymak 
diye zannetme! Lâkin saymanın 
özü, esmâyı vücûdunda 
bulmaktır.  
 

    560 Ki bulmaė nicedir cānā ki mažhar-ı Ĥaė olmaėdır  
Olan mažhar-ı esmā’ bil odur hem mažhar-ı Yezdān  
 

Ey cân! Bulmak ise Hakk’ın 
mazharı olmaktır. Bil ki esmânın 
mazharı olan aynı zamanda 
Allah’ın mazharıdır.  
 

    561 Girer cennet-i źāta ol śayan esmā’i ol kimse  
Girer cennete dimekten murād oldur bay-ı yārān  
 

Ey yüce dost! Cennete girer 
demekten murat “Esmâyı sayan 
kimse zâtın cennetine girer” 
demektir.  
 

 562 Eger mürşidi bulmazsan nice diyem saña źevėin  
Bu bir telėįn-i Aĥmeddir bulurlar bunda hem śaĥvān  
 

Eğer mürşidi bulamazsan onun 
zevkini sana nasıl anlatayım? 
Bu, Ahmed’in telkinidir. Bu 
telkinde kendilerine gelirler. 
 

    563 Buña ‘ayne’l-yaėįn dirler görürler bunda hem dārı  
Daħi diyār olur maĥfį ki o da ortadır her ān  
 

Buna ayne’l-yakîn derler. Bunda 
hem dârı görürler, hem de diyâr 
gizli olur. Ki o da her an ortadır.  
 

                                                 
128 Allah’ın doksan dokuz ismi vardır. Kim onu sayarsa cennete girer. 
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 564 Nice vaśfın idem anıñ ki cümle anladır her ān  
Daħi āfāė hem enfüs daħi cennet daħi nįrān  
 

Onun vasfını nasıl yapayım? 
Âfak, enfüs, cennet ve 
cehennemin hepsi her an 
onunladır. 
 

     Ėāle Allāhu Te‘ālāĖāle Allāhu Te‘ālāĖāle Allāhu Te‘ālāĖāle Allāhu Te‘ālā        ττττνννν⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓    ΓΓΓΓππππ≡≡≡≡ℵℵℵℵ    ℵℵℵℵ°°°°∂∂∂∂↓↓↓↓    ⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓    ℵℵℵℵγγγγ⇓⇓⇓⇓°°°°∏∏∏∏129129129129    ve ve ve ve ėāleėāleėāleėāle    

eyñeyñeyñeyñen en en en ττττνννν⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓    ⇒⇒⇒⇒ζζζζ∧∧∧∧    ∉∉∉∉ππππΤΤΤΤ    ΦΦΦΦ≡≡≡≡    ℵℵℵℵ÷÷÷÷°°°°∏∏∏∏130130130130    Bu iki āyBu iki āyBu iki āyBu iki āyetetetet----i kerįme ile i kerįme ile i kerįme ile i kerįme ile 

ėėėėāle Resūluāle Resūluāle Resūluāle Resūlullāhllāhllāhllāh        ◊◊◊◊∞∞∞∞ℵℵℵℵϕϕϕϕ⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓    ♣♣♣♣ℵℵℵℵϕϕϕϕϖϖϖϖνννν∏∏∏∏    ττττνννν⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓    ττττππππννννλλλλ    ◊◊◊◊↓↓↓↓    ↓↓↓↓ℵℵℵℵ↓↓↓↓    σσσσ⇑⇑⇑⇑131131131131    ĥĥĥĥadįadįadįadįŝŝŝŝ----i i i i 
şerşerşerşerįfini daħi įfini daħi įfini daħi įfini daħi şerşerşerşerĥidir.ĥidir.ĥidir.ĥidir.    
 

Allāhu Te‘ālā buyurdu: “Allāhu Te‘ālā buyurdu: “Allāhu Te‘ālā buyurdu: “Allāhu Te‘ālā buyurdu: “Allah’ın Allah’ın Allah’ın Allah’ın 
rahmetinin eserlerine bakrahmetinin eserlerine bakrahmetinin eserlerine bakrahmetinin eserlerine bak””””    ve ve ve ve 
yine buyurdu ki: “Allah’ın yine buyurdu ki: “Allah’ın yine buyurdu ki: “Allah’ın yine buyurdu ki: “Allah’ın 
kelâmınkelâmınkelâmınkelâmınıııı    işitebilmesi için ona işitebilmesi için ona işitebilmesi için ona işitebilmesi için ona 
sığınma hakkı tanı sığınma hakkı tanı sığınma hakkı tanı sığınma hakkı tanı ””””    Bu iki âyetBu iki âyetBu iki âyetBu iki âyet----i i i i 
kerîme ile Allah’ın Resûlü kerîme ile Allah’ın Resûlü kerîme ile Allah’ın Resûlü kerîme ile Allah’ın Resûlü 
buyurdu: “buyurdu: “buyurdu: “buyurdu: “Kim ki AllâhKim ki AllâhKim ki AllâhKim ki Allâhuuuu    Teâlâ Teâlâ Teâlâ Teâlâ 
ile konuşmile konuşmile konuşmile konuşmak isterse Kurânak isterse Kurânak isterse Kurânak isterse Kurân----ı ı ı ı 
Kerîm okusun.Kerîm okusun.Kerîm okusun.Kerîm okusun.” hadîs” hadîs” hadîs” hadîs----i şerîfini i şerîfini i şerîfini i şerîfini 
şerhtir.şerhtir.şerhtir.şerhtir.    
    

 565 Añı gösterdi her źerre oėu ℵγ⇓°∏132 āyetin  
Ħuśūśā ĥaŜret-i dilber görürsüñ cümlede ‘ayān  
 

“Bak” âyetini oku! Her zerre onu 
gösterdi. Ayrıca sevgiliyi her 
şeyde açıkça görürsün. 
 

    566 Oėursuñ Ėuranı cānā görürsün Ĥaė kelām ile  
Nice kelām söyler saña işit kelāmın ey yārān 
 

Ey cân! Kurân’ı okursun. 
Hakk’ın kelâm ile sana nice 
sözler söylediğini görürsün. Ey 
dost! Hakk’ın kelâmını işit. 
 

 567 Đşit τν⇔↓ ⇒ζ∧ ∉πΤ133 ki Ėurān didi ey oālum  
Eger Ĥaė sözün işitmek ger isterseñ oėu Ėurān  
 

Ey oğlum! Allah’ın kelâmını işit. 
Kurân: “Allah’ın kelâmını 
işitebilmesi için” dedi. Eğer 
Hakk’ın sözünü işitmek istersen 
Kurân oku.  
 

    568 Ki Ėurān oldıāın añla çü kim mažhar bugün olduñ  
Lisānına nüzūl itdi çü kim ol ĥaŜret-i Ėurān  
 

Kurân olduğunu anla. Çünkü 
bugün onun mazharı oldun. 
Lisânına nüzûl etti. O, hazret-i 
Kurân’dır.  
 

    569 Buyurmuşdur Resūl-i Ĥaė ki ol śāĥib-i Ėurāndır  
Didi Ĥaėla kelām itmek murād iden işit yārān  
 

Đşit ey dost! Allah’ın Resûlü: “O, 
Kurân’ın sahibidir” diye 
buyurmuştur. “Hak’la kelam 
etmeği murâd eden  
 

 570 Oėusun Ėuranı ol kes odur Ĥaėla kelām itmek  
Böyle dir ĥaŜret-i Aĥmed ◊°π≡ℵ ° ℵΤ °ρ⇔134  
 

kişi Kurân okusun. Hak’la kelâm 
etmek odur”  demiştir. “Ey 
Allah’ım! Onu bizim için 
kolaylaştır.” Hz. Ahmet böyle 
der.  
 

     ĖurānĖurānĖurānĖurān----ı ‘aı ‘aı ‘aı ‘ažįmižįmižįmižįmiñ ñ ñ ñ ėėėėırırırırā’atā’atā’atā’atı merı merı merı merātibātibātibātib----i müte‘addide üzere i müte‘addide üzere i müte‘addide üzere i müte‘addide üzere 
olup ėolup ėolup ėolup ėırırırırā’atā’atā’atā’at----ı ‘ı ‘ı ‘ı ‘avām u ħavāś u avām u ħavāś u avām u ħavāś u avām u ħavāś u ħħħħaaaaśśśśśśśśu’lu’lu’lu’l----ħavħavħavħavāśdāśdāśdāśdır.ır.ır.ır.    

KurânKurânKurânKurân----ı aı aı aı azîm’in okunması birçok zîm’in okunması birçok zîm’in okunması birçok zîm’in okunması birçok 
mertebe üzere olupmertebe üzere olupmertebe üzere olupmertebe üzere olup,,,,    bunlar bunlar bunlar bunlar 
avâmın, nitelikli kişilerin ve avâmın, nitelikli kişilerin ve avâmın, nitelikli kişilerin ve avâmın, nitelikli kişilerin ve 

                                                 
129 Rûm 30/50: Allah’ın rahmetinin eserlerine bak. 
130 Tevbe 9/6: Allah’ın kelâmını işitebilmesi için ona sığınma hakkı tanı. 
131 Kim ki Allâhu Teâlâ ile konuşmak isterse Kurân-ı Kerîm okusun. 
132 Rûm 30/50: Bak. 
133 Tevbe 9/6: Allah’ın kelâmını işitebilmesi için [ona sığınma hakkı tanı.] 
134 Ey Allah’ım! Onu bizim için kolaylaştır. 
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ĖurānĖurānĖurānĖurānıñ ba‘ıñ ba‘ıñ ba‘ıñ ba‘Ŝan śŜan śŜan śŜan śıfatıfatıfatıfat----ı ismı ismı ismı ism----i ‘ai ‘ai ‘ai ‘ažžžžįm ile vü ba‘Ŝan śįm ile vü ba‘Ŝan śįm ile vü ba‘Ŝan śįm ile vü ba‘Ŝan śıfatıfatıfatıfat----
ı ismı ismı ismı ism----i ki ki ki kerįm ile tavśįf olunup Ėurānerįm ile tavśįf olunup Ėurānerįm ile tavśįf olunup Ėurānerįm ile tavśįf olunup Ėurān----ı ‘Aı ‘Aı ‘Aı ‘Ažįm ü žįm ü žįm ü žįm ü 
ĖurānĖurānĖurānĖurān----ı Kerı Kerı Kerı Kerįįįįm dinilmesi mertebede oldım dinilmesi mertebede oldım dinilmesi mertebede oldım dinilmesi mertebede oldıāāāāına remz ü ına remz ü ına remz ü ına remz ü 
işişişişāret olunup her mertebeniāret olunup her mertebeniāret olunup her mertebeniāret olunup her mertebeniñ ñ ñ ñ ėāri’į ol mertebeniėāri’į ol mertebeniėāri’į ol mertebeniėāri’į ol mertebeniñ ñ ñ ñ 
vaśfvaśfvaśfvaśfıyla mevıyla mevıyla mevıyla mevśūf oldśūf oldśūf oldśūf oldııııāāāāını beyını beyını beyını beyān ider ebyātān ider ebyātān ider ebyātān ider ebyāt----ı şerı şerı şerı şerįfedir. įfedir. įfedir. įfedir.     
    

üstün nitelikli kişilüstün nitelikli kişilüstün nitelikli kişilüstün nitelikli kişileeeerin rin rin rin 
okumasıdır. Kurân’ın bazen aokumasıdır. Kurân’ın bazen aokumasıdır. Kurân’ın bazen aokumasıdır. Kurân’ın bazen azîm zîm zîm zîm 
isminin sıfatıyla, bisminin sıfatıyla, bisminin sıfatıyla, bisminin sıfatıyla, bazen kazen kazen kazen kerîm erîm erîm erîm 
isminin sıfatıyla nitelenip Kurânisminin sıfatıyla nitelenip Kurânisminin sıfatıyla nitelenip Kurânisminin sıfatıyla nitelenip Kurân----
ı Azîm ve Kurânı Azîm ve Kurânı Azîm ve Kurânı Azîm ve Kurân----ı Kerîm ı Kerîm ı Kerîm ı Kerîm 
denilmesi mertebesinde olduğuna denilmesi mertebesinde olduğuna denilmesi mertebesinde olduğuna denilmesi mertebesinde olduğuna 
işaret edilip, her mertebenin işaret edilip, her mertebenin işaret edilip, her mertebenin işaret edilip, her mertebenin 
okuyucusunun o mertebenin okuyucusunun o mertebenin okuyucusunun o mertebenin okuyucusunun o mertebenin 
vasfıyla vasıflandığını anlatan vasfıyla vasıflandığını anlatan vasfıyla vasıflandığını anlatan vasfıyla vasıflandığını anlatan 
kutsal beykutsal beykutsal beykutsal beyitlerdir. itlerdir. itlerdir. itlerdir.     
    

40404040    571 Oėuyan Ėurānı cānā merātib didiler vardır  
Biri lafŜın oėumaėdır aña āayr olmadı ħaŧān  
 

Kurân’ı okuyan kişiye 
mertebeler vardır, dediler. Biri 
lafzını okumaktır. Onda başka 
hatâ olmadı. 
 

    572 Zirā ol kes tedebbür itmedi hem de oėumuşdur  
Bu cāhildir oėudıāını bilmez ne dürür Ėurān  
 

Çünkü o kişi Kurân nedir diye 
hakîkati düşünmeden okumuştur. 
Bu [kişi] câhildir. Ne okuduğunu 
bilmez. 
   

 573 Biri lįkin oėur Ėurān tedebbür eylemişdir ol  
Taħayyül ider ol kes ki ki Cebrā’įl olur Ėurān  
 

Fakat biri de Kurân okur. O, 
hakîkati düşünmüştür. O kişi 
Cebrâil’in Kurân olduğunu hayâl 
eder.    
 

    574 Diger bir kes daħi vardır tedebbürle oėur ol kes 
Ki śanki aldı peyāamber ki Cibrįl itdi ta‘lįmān  
 

Başka bir kişi daha vardır. O kişi 
de hakîkati düşünerek 
okumuştur. Sanki Cebrâil’den 
ders alıp peygamber olmuştur.  
 

 575 Biri vardır budur a‘lā merātibden işit cānā  
Ki Ėurān śıfat-ı Ĥaėdır görür kendinde ol yārān  
 

Đşit ey cân! Biri vardır ki yüksek 
mertebelerden olan budur. O 
dost, Kurân’ı Hakk’ın sıfatı 
olarak kendinde görür.  
 

    576 Diger biri muĥaėėıėdan daħi Ėurān oėurmuş ol  
Ki śıfāt ‘ayn-ı źātdır bil görür ol ekmel-i insān  
 

Hakîkat ehlinden başka biri de 
Kurân okurmuş. O mükemmel 
insan, sıfatları zâtın kendisi 
olarak görür. Bilesin. 
 

    577 Bu cümleden olur a‘lā bu bir źātı olan insān  
Oėur Ėurān-ı ‘ažįmi olur a‘žam-ı ‘ažįmān  
 

Zâtı bir olan bu insan hepsinden 
üstündür. Yüce Kurân’ı 
okuyarak yücelerin yücesi olur.  
 

 578 Buña ‘arşü’l-‘ažįmden menzil ider Ėuran-ı ‘ažįm  
Nitekim ‘arş-ı kerįmden oėur śıfātiyūn Ėurān  
 

Yüce Kurân bu kişiye azîm 
katından menzil yapar. Nitekim 
Kurân, kerîm katından onun 
sıfatlarını okur. 
 

    579 Ne ĥaddim Ėuranıñ vaśfın idem tafśįl sülem sözler 
O vardır āayrı yoėdur hem oėu Ėurān işit Ėurān 
 

Kurân’ın vasfını yapıp sözler 
söylemek benim ne haddime? 
Sadece o vardır. Ondan başkası 
yoktur. Kurân oku ve Kurân 
dinle. 
 

 580 Śıfāt-ı Ĥaė çün oldı ĥaŜret-i Ėurān bay-ı cānā 
Śıfāt ‘ayn-ı źat olmuş didiler cümle muĥaėėıėān  

Ey yüce cân! Bütün hakîkat ehli: 
“Kurân, Hakk’ın sıfatları olduğu 
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 gibi sıfatlar da zâtın kendisi 
olmuş” dediler.   
 

    581 Anıñçün vaśfına ėādir olamaz cümle ins ü cān  
Tecellį itse faŜlıyla oluruz cümlemiz nūrān 
 

Onun için hiçbir insan ve cin 
[onun] vasfına kâdir olamaz. 
Tecellî etse, hepimiz onun 
lütfuyla aydınlanırız. 
 

 582 Ħudā faŜlından inzāl eyledi bize kelāmını  
Eger cibāle inzāl olsa olur mutaśaddı‘ān  
 

Allah, bize kelâmını lütfu 
nedeniyle indirdi. Eğer, dağlara 
nüzûl etseydi hepsi dağılırdı. 
 

    583 Çü kim Ėurān bize geldi ki oldur cümleye seyyid  
Bize bürhān daħi geldi anıñla buluruz Yezdān  
 

Mâdem ki Kurân bize geldi, 
hepimize rehber olan odur. Bize 
delil olarak da geldi. Allah’ı 
onunla buluruz.  
 

 584 Ħudāyā eylegil cümlemize şefį‘ o Ėurānı  
ĤuŜūr-ı ĥaŜret-i Ĥaėda yüzümüz ola hem Ėurān  
 

Ey Allah’ım! O Kurân’ı 
hepimize şefâatçi kıl. Hak 
hazretlerinin huzûrunda 
yüzümüz Kurân olsun.  
 

     ⁄°Χ⇔↓ Γœ Φ⇔↓ Εδϕρ⇔↓ Θ〈 °⇓↓  ⁄°Χ⇔↓ Γœ Φ⇔↓ Εδϕρ⇔↓ ∏ ΕνπΤΧ⇔↓ ⁄°± 
∏°⇑ ο∧ 0ΕνπΤΧ⇔↓⁄ƒ± ∏ ΕνπΤΧ⇔↓ ∏°⇑ ο∧ 0ΕνπΤΧ⇔↓ ∏ Εœ°η⇔↓ ∏°⇑ 
ο∧ 0Εœ°η⇔↓ ∏ ◊↓ℵϕ⇔↓ ∏°⇑ ο∧  0◊∞ℵϕ⇔↓ ∏ Ε °πΤ⇔↓ ∆Φλ⇔↓ ∏°⇑ 
ο∧  0Ε°πΤ⇔↓ ∆Φλ⇔↓∏ ⊃ℵ↓ ∝↓υπΤ⇔↓ ∏°⇑ ο∧ 0τρ⊂ τν⇔↓ ∪ℵ 
τ÷ 
 τν⇔↓ ⇒ℵ∧ν⊂ ⇐°⋅135 

HazretHazretHazretHazret----i Ali, Allah onun yüzünü i Ali, Allah onun yüzünü i Ali, Allah onun yüzünü i Ali, Allah onun yüzünü 
mükerrem kılsınmükerrem kılsınmükerrem kılsınmükerrem kılsın, şöyle buyurdu: , şöyle buyurdu: , şöyle buyurdu: , şöyle buyurdu: 
““““HazretHazretHazretHazret----i Ali, Allah onun yüzünü i Ali, Allah onun yüzünü i Ali, Allah onun yüzünü i Ali, Allah onun yüzünü 
mükerrem kılsın, şöyle buyurdu: mükerrem kılsın, şöyle buyurdu: mükerrem kılsın, şöyle buyurdu: mükerrem kılsın, şöyle buyurdu: 
“Yeryüzünde ve gökyü“Yeryüzünde ve gökyü“Yeryüzünde ve gökyü“Yeryüzünde ve gökyüzünde zünde zünde zünde 
olan ne varsa semâvî olan ne varsa semâvî olan ne varsa semâvî olan ne varsa semâvî 
kitaplardadır. Semâvî kitaplarda kitaplardadır. Semâvî kitaplarda kitaplardadır. Semâvî kitaplarda kitaplardadır. Semâvî kitaplarda 
olan ne varsa onlar da Kurânolan ne varsa onlar da Kurânolan ne varsa onlar da Kurânolan ne varsa onlar da Kurân----ı ı ı ı 
Kerîm’dedir. KurânKerîm’dedir. KurânKerîm’dedir. KurânKerîm’dedir. Kurân----ı Kerîm’de ı Kerîm’de ı Kerîm’de ı Kerîm’de 
olan ne varsa Fâtiha sûresindedir. olan ne varsa Fâtiha sûresindedir. olan ne varsa Fâtiha sûresindedir. olan ne varsa Fâtiha sûresindedir. 
Fâtiha’da olan ne varsa Fâtiha’da olan ne varsa Fâtiha’da olan ne varsa Fâtiha’da olan ne varsa 
Besmele’dedir. Besmele’de olan Besmele’dedir. Besmele’de olan Besmele’dedir. Besmele’de olan Besmele’dedir. Besmele’de olan 
ne varsa Besmele’nin başındaki ne varsa Besmele’nin başındaki ne varsa Besmele’nin başındaki ne varsa Besmele’nin başındaki 
bâ harfindedirbâ harfindedirbâ harfindedirbâ harfindedir. Bâ harfinde olan . Bâ harfinde olan . Bâ harfinde olan . Bâ harfinde olan 
ne varsa bâ’nın altındaki ne varsa bâ’nın altındaki ne varsa bâ’nın altındaki ne varsa bâ’nın altındaki 
noktadadır. Đşte ben o bâ’nın noktadadır. Đşte ben o bâ’nın noktadadır. Đşte ben o bâ’nın noktadadır. Đşte ben o bâ’nın 
altındaki noktayımaltındaki noktayımaltındaki noktayımaltındaki noktayım””””    

41414141     Şu Şu Şu Şu ėavlėavlėavlėavl----i şeri şeri şeri şerįfde meźkūr olan esrār įfde meźkūr olan esrār įfde meźkūr olan esrār įfde meźkūr olan esrār āayrāayrāayrāayr----ı mütenı mütenı mütenı mütenāhį āhį āhį āhį 
oldıoldıoldıoldıāāāāından tafından tafından tafından tafśįlen fehm ü beyānśįlen fehm ü beyānśįlen fehm ü beyānśįlen fehm ü beyānı ı ı ı āayrāayrāayrāayr----ı mümkin ise ı mümkin ise ı mümkin ise ı mümkin ise 
de fātide fātide fātide fātiĥü’lĥü’lĥü’lĥü’l----vaėt ėalbe feyŜ ü fetvaėt ėalbe feyŜ ü fetvaėt ėalbe feyŜ ü fetvaėt ėalbe feyŜ ü fetĥ itdigi levĥ itdigi levĥ itdigi levĥ itdigi levāyiāyiāyiāyiĥdirĥdirĥdirĥdir    ü ü ü ü 
ehlehlehlehl----i sülūk ü ‘ui sülūk ü ‘ui sülūk ü ‘ui sülūk ü ‘uşşşşşşşşāėa hidāyete ihdā itdigi ba‘Ŝ āėa hidāyete ihdā itdigi ba‘Ŝ āėa hidāyete ihdā itdigi ba‘Ŝ āėa hidāyete ihdā itdigi ba‘Ŝ 
ma‘ārifi müfįdedir. ma‘ārifi müfįdedir. ma‘ārifi müfįdedir. ma‘ārifi müfįdedir.     
 

Şu kutsal sözde adı geçen esrâr Şu kutsal sözde adı geçen esrâr Şu kutsal sözde adı geçen esrâr Şu kutsal sözde adı geçen esrâr 
bitmez tükenmez bitmez tükenmez bitmez tükenmez bitmez tükenmez olduğu içinolduğu içinolduğu içinolduğu için    
uzun uzadıya anlamak ve uzun uzadıya anlamak ve uzun uzadıya anlamak ve uzun uzadıya anlamak ve 
anlatmak mümkün olmasa da anlatmak mümkün olmasa da anlatmak mümkün olmasa da anlatmak mümkün olmasa da 
zamanın fatihinin kalbe feyiz zamanın fatihinin kalbe feyiz zamanın fatihinin kalbe feyiz zamanın fatihinin kalbe feyiz 
verdiği ve kalbi fethettiği verdiği ve kalbi fethettiği verdiği ve kalbi fethettiği verdiği ve kalbi fethettiği 
lâyihalardır. Slâyihalardır. Slâyihalardır. Slâyihalardır. Sülûk ehlini ve ülûk ehlini ve ülûk ehlini ve ülûk ehlini ve 
âşıkları hidâyete götüren bazı âşıkları hidâyete götüren bazı âşıkları hidâyete götüren bazı âşıkları hidâyete götüren bazı 
mârifetleri anlatır.mârifetleri anlatır.mârifetleri anlatır.mârifetleri anlatır.    
    

 585 Gel ey cānā yine bir söz lisāna geldi sen añla  
Ki dirler ėavl-i Ĥaydardır velāyetle ider tibyān  

Gel ey cân! Yine bir söz dile 
geldi. “[Bu söz] Haydar’ın 
sözüdür. Bu sözü velîlikle 

                                                 
135 Hazret-i Ali, Allah onun yüzünü mükerrem kılsın, şöyle buyurdu: “Hazret-i Ali, Allah onun yüzünü 
mükerrem kılsın, şöyle buyurdu: “Yeryüzünde ve gökyüzünde olan ne varsa semâvî kitaplardadır. Semâvî 
kitaplarda olan ne varsa onlar da Kurân-ı Kerîm’dedir. Kurân-ı Kerîm’de olan ne varsa Fâtiha 
sûresindedir. Fâtiha’da olan ne varsa Besmele’dedir. Besmele’de olan ne varsa Besmele’nin başındaki bâ 
harfindedir. Bâ harfinde olan ne varsa bâ’nın altındaki noktadadır. Đşte ben o bâ’nın altındaki noktayım.” 
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 açıklar” dediler. Anlayasın.   
 

    586 Ki esrār heme mākān velev arŜ u semā’ olsun  
Ki müştemil olup cem‘an ki kütüb-i semā’ ol ān  
 

Đster arz ister semâ olsun, var 
olan her şeyin sırrını, semâvi 
kitapları bir araya getirerek o an 
onların hepsini kapsamıştır.  
 

 587 Meger müştemil olmuşdur ėamusın Ėuran ey cānā  
Ne kim vardır kütübde bil böyledir ol şah-ı merdān  
 

Ey cân! Meğer Kurân diğer 
kitaplarda ne varsa hepsini 
kapsamıştır. Bil ki o mertlerin 
şâhı böyledir. 
 

    588 Daħi esrār-ı Ėurān bil fatiĥa müştemil olmuş  
Ne kim fātiĥada vardır o esrār besmele hemān  
 

Kurân’ın esrârını da başlangıcı 
içine almıştır. Ne varsa o 
başlangıçta vardır. O esrâr 
besmeledir.  
 

 589 O esrārı ki besmele olurmuş müştemil cānā  
Meger ol bā-i besmele ol esrārla olur ‘ayān  
 

Ey cân! O esrârı besmele içine 
alırmış. Meğer besmelenin bâ’sı 
o esrârla ayân olurmuş. 
 

    590 Daħi bāda olan sırlar meger noėŧa olup şāmil  
Ki ya‘ni cümle esrārlar ki noėŧa eylemiş tibyān   
 

Bâ’da olan sırları da meğer 
nokta içine almıştır. Kısacası 
bütün esrârları nokta 
açıklamıştır. 
 

 591 Meger şāh-ı velāyet bil ‘Aliyyü’l-MurtaŜā cānā  
Yine dir ki Εδϕρ⇔↓ °⇓↓136  ki ⁄°Χ⇔↓ Γœ137  imiş inān  
 

Bil ey cân! Meğer velîlik şahı, 
Aliyyü’l-Murtazâ’dır. Yine: 
“Ben bâ’nın altındaki noktayım” 
dermiş. Đnan. 
 

    592 Ki ya‘ni cümle esrārlar ki cem‘ itmiş kütüb bil sen  
‘Aliyyü’l-MurtaŜā cānā ėamusın eyledi cem‘ān  
 

Kısacası bütün esrârları kitaplar 
toplamıştır. Ey cân! Aliyyü’l-
Murtazâ hepsini bir araya 
getirmiştir. Bilesin. 
 

     Tevrāt ü Tevrāt ü Tevrāt ü Tevrāt ü ĐncĐncĐncĐncįl ü Ėurānįl ü Ėurānįl ü Ėurānįl ü Ėurānıñ her birleri kütübıñ her birleri kütübıñ her birleri kütübıñ her birleri kütüb----i i i i 
semāvsemāvsemāvsemāviyyeden olup merātibiyyeden olup merātibiyyeden olup merātibiyyeden olup merātib----i ‘aliyyelerini beyāndi ‘aliyyelerini beyāndi ‘aliyyelerini beyāndi ‘aliyyelerini beyāndır u ır u ır u ır u 
ehlehlehlehl----i Tevrāt olan Yehūd ile ehli Tevrāt olan Yehūd ile ehli Tevrāt olan Yehūd ile ehli Tevrāt olan Yehūd ile ehl----i Đnci Đnci Đnci Đncįl olan Naśārā vu įl olan Naśārā vu įl olan Naśārā vu įl olan Naśārā vu 
ehlehlehlehl----i Ėurān olan Mui Ėurān olan Mui Ėurān olan Mui Ėurān olan Muĥammediyyĥammediyyĥammediyyĥammediyyūn her birleriniūn her birleriniūn her birleriniūn her birleriniñ ñ ñ ñ 
‘ibādetlerine taħśįś olunan günleri‘ibādetlerine taħśįś olunan günleri‘ibādetlerine taħśįś olunan günleri‘ibādetlerine taħśįś olunan günleriñ cihetñ cihetñ cihetñ cihet----i tai tai tai taħħħħśįśleri śįśleri śįśleri śįśleri 
ne olacane olacane olacane olacaāāāāını beyını beyını beyını beyāndan ‘ibāret vesā’ir ma‘ārifi āndan ‘ibāret vesā’ir ma‘ārifi āndan ‘ibāret vesā’ir ma‘ārifi āndan ‘ibāret vesā’ir ma‘ārifi 
müştmüştmüştmüştemil ebyātemil ebyātemil ebyātemil ebyāt----ı şerı şerı şerı şerįfedir. įfedir. įfedir. įfedir.     
    

Tevrât, Đncîl ve Kurân’ın her biri Tevrât, Đncîl ve Kurân’ın her biri Tevrât, Đncîl ve Kurân’ın her biri Tevrât, Đncîl ve Kurân’ın her biri 
semâvî kitap olup yüce semâvî kitap olup yüce semâvî kitap olup yüce semâvî kitap olup yüce 
mertebelerini beyândır. Tevrat mertebelerini beyândır. Tevrat mertebelerini beyândır. Tevrat mertebelerini beyândır. Tevrat 
ehli olan Yahudiler ile Đncil ehli ehli olan Yahudiler ile Đncil ehli ehli olan Yahudiler ile Đncil ehli ehli olan Yahudiler ile Đncil ehli 
olan Hristiyanlar ve Kurân ehli olan Hristiyanlar ve Kurân ehli olan Hristiyanlar ve Kurân ehli olan Hristiyanlar ve Kurân ehli 
olan Müslümanlar’ın her birinin olan Müslümanlar’ın her birinin olan Müslümanlar’ın her birinin olan Müslümanlar’ın her birinin 
ibâdetlerine ayrılan günlerin ibâdetlerine ayrılan günlerin ibâdetlerine ayrılan günlerin ibâdetlerine ayrılan günlerin 
ayrılma sebeayrılma sebeayrılma sebeayrılma sebeplerinin ne olduğunu plerinin ne olduğunu plerinin ne olduğunu plerinin ne olduğunu 
anlatananlatananlatananlatan    ve diğer mârifetleri ve diğer mârifetleri ve diğer mârifetleri ve diğer mârifetleri 
kapsayan kutsal beyitlerdir. kapsayan kutsal beyitlerdir. kapsayan kutsal beyitlerdir. kapsayan kutsal beyitlerdir.     
    

 593 ‘Aceb Đncįlde esrār ne daħi Tevrāt ne cem‘ itmiş  
Daħi Ėurāndaki sırlar diyem saña işit cānān  
 

Đşit ey cân! Đncil’de, Tevrat’ta ve 
Kurân’da hangi sırların 
toplanmış olduğunu sana 
diyeyim. 
 

    594 Ki Đncįl esrar-ı śıfat gelüpdür müştemil bil sen  
Nitekim Tevrat ey cānā ki sırr-ı ef‘ali beyān 

Ey cân! Đncil, sıfatın esrârını 
içine alarak gelmiştir. Nitekim 
Tevrat da amellerin sırrını beyân 

                                                 
136 Ben noktayım. 
137 Bâ’nın altında… 
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 ederek gelmiştir. Bil. 
 

 595 Nitekim ħaŜret-i Ėurān olur müştemil ef‘āl  
Daħi śıfāt daħi źātla cevāhirlerle bį-pāyān  
 

Nitekim Kurân da fiilleri, 
sıfatları, zâtı ve sonsuz 
cevherleri içine alır. 
 

    596 Ki ya‘ni cümle’į cāmi‘ işitgil itme sen şübhe  
Anıñçün ehl-i Ėurān bil odur ehlu’l-lah ey cānān 
 

Kısacası hepsini bir arada işit ve 
şüphe etme. Ey sevgili! Onun 
için ehlullah Kurân ehlidir. 
Bilesin.  
 

 597 O kim mažhar-ı Ėurāndır o geldi mažhar-ı źāt bil  
O bildi Tevrat u Đncįl ėamu esrārını yārān  
 

Ey dost! Bil ki o kişi Kurân’ın 
mazharıdır. O, zâtın mazharı 
olarak geldi. O, Tevrat ve 
Đncil’deki bütün sırları bildi. 
 

    598 Anıñçün naśārā cānā olupdur ehl-i bāŧın bil  
Ki rūĥānį oluplardır pazar günleri ber-nūş ėan  
 

Ey cân! Bu yüzden Hristiyanlar 
bâtın ehli olmuştur. Rûhanî 
olarak pazar günleri şarap 
içerler. 
 

42424242    599 Zirā yevmü’l-eĥad cānā olur bāŧın bilā-şübhe  
O günki yevm-i sebt olmuş aña nisbet işit iħvān  
 

Đşit ey ihvân! Zirâ Pazar günü 
şüphesiz bâtın olur. O gün 
Cumartesiye nisbet olarak 
gelmiştir.  
 

    600 Velākin ehl-i Tevrāt bil ki yevmü’l-sebt olur anlar  
Ki anlara gün olmuşdur görürsün ŧutdı Yehūdān  
 

Fakat bil ki Tevrat ehline 
Cumartesi gün olur. Yahudilerin 
o günü tuttuğunu görürsün.   
 

 601 Ki zįrā ehl-i Tevrāt bil olardır ehl-i bidāyet  
Ve ehl-i žāhir olmuşlar nitekim yevmü’l-sebt yārān  
 

Çünkü Tevrat ehli, bidâyet 
ehlidir, bil. Ey dost! Nitekim 
Cumartesi günü onlar zâhir ehli 
olmuşlardır.   
 

    602 Daħi sen ehl-i Ėurānı Muĥammedį olanlardır  
Ki yevmü’l-cum‘a anlara gelüpdür yevm işit yārān  
 

Kurân ehli, Muhammed ümmeti 
olanlardır. Ey dost! Sen de işit. 
Gün olarak onlara Cuma günü 
gelmiştir.  
 

    603 Muĥammedį olanlar bil ki āhirü’z-zamān ėavmi  
Ve ħatemü’l-nübüvvetle olar olmuş müşerrefān  
 

Bil ki Muhammed ümmetinden 
olanlar, âhir zamân kavmidir ve 
onlar son peygamberle müşerref 
olmuşlardır.  
 

 604 Daħi hem ehl-i vaĥdetdir anıñçün lafžı cem‘ eyle  
Ki yevmü’l-cum‘a nām geldi ki oldılar mu‘abbirān  
 

Aynı zamanda onlar vahdet 
ehlidir. Onun için sözü bir araya 
getir. Çünkü Cuma günü diğer 
günlerin yerine geldi ve diğer 
kavimler rüyâ tabircisi gibi 
oldular.  
  

    605 Ki zįrā anlar ey aħā idüp cem‘ teşbih ü tenzįh  
Đkisin cem‘ idüplerdir ki žāhir hem de bāŧınān  
 

Ey dost! Zîra onlar teşbîh ve 
tenzîhi, zâhirle bâtını bir araya 
getirmişlerdir.  
 

 606 Anıñçün esrar-ı Tevrāt u hem de esrar-ı Đncįl  
Olur bi’l-cümle Ėurānda gice gündüz oėu Ėurān  

Tevrat ve Đncil’in esrârı topluca 
Kurân’dadır. Onun için gece 
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 gündüz Kurân oku. 
 

    607 Anıñçün ĥaŜret-i Aĥmed nedir cānā işit ol źāt  
Ki geldi ‘āleme dirmiş ki ◊°↓ θπΦ⇑ σ±138 
 

Ey cân! Hz. Ahmed’in kim 
olduğunu işit. O zât bütün âleme 
geldi. “Ben dinleri 
tamamlayanım” dermiş. 

  Efendimiz Efendimiz Efendimiz Efendimiz śśśśallalallalallalallallāhu Te‘ālā ‘aleyhlāhu Te‘ālā ‘aleyhlāhu Te‘ālā ‘aleyhlāhu Te‘ālā ‘aleyhi veselleme i veselleme i veselleme i veselleme 
ittibā‘ idüp sįretiyle gidenler aittibā‘ idüp sįretiyle gidenler aittibā‘ idüp sįretiyle gidenler aittibā‘ idüp sįretiyle gidenler aĥvĥvĥvĥvālālālāl----i şeri şeri şeri şerįfesini beyān įfesini beyān įfesini beyān įfesini beyān 
iden ebyātdiden ebyātdiden ebyātdiden ebyātdır. ır. ır. ır.     
 

Efendimiz’e, Allah’ın salât ve Efendimiz’e, Allah’ın salât ve Efendimiz’e, Allah’ın salât ve Efendimiz’e, Allah’ın salât ve 
selâmı ona olsun,  selâmı ona olsun,  selâmı ona olsun,  selâmı ona olsun,  uyup ouyup ouyup ouyup onun nun nun nun 
hâliyle gidenlerin kutsal hâllerini hâliyle gidenlerin kutsal hâllerini hâliyle gidenlerin kutsal hâllerini hâliyle gidenlerin kutsal hâllerini 
anlatan beyitlerdir. anlatan beyitlerdir. anlatan beyitlerdir. anlatan beyitlerdir.     

    608 Zihį ol ümmet-i Aĥmed ki cem‘ itdi ėamu esrār  
Ki olmuş ħāk-i pāyında cemį‘ aĥvālde hem ėurbān  
 

O Ahmed’in ümmetine ne hoş! 
Bütün esrârı cem etti. Ayağının 
tozunda ve bütün hâllerde 
kurban oldu. 
 

 609 Nažar ider ise gözler görinür aña ol meşhūd  
Daħi söyler ise sözler anıñ medĥinde meddāĥān  
 

Gözler nazar ederse ona o 
görünen kişi görünür. Aynı 
zamanda medheden kişi onun 
mehdine yapmak için sözler 
söylerse 
 

    610 Görür anıñ rāhında ol olur emrine hem de ėul  
Ki sırrına olup mažhar ki zįrā seyrile seyrān 
 

[Kendini] onun yolunda görür, 
onun emrine kul ve sırrına 
mazhar olur. Çünkü Hakk’a 
ermek üzere yolculuğa çıkar. 
 

    611 Bilür esrār-ı mākānı ve mā-yekūn aña žāhir  
Ki nūr-ı vaĥdet-i muŧlaė ki olmuş hem münevverān  
 

Var olanın esrârını bilir. Hepsi 
onun için bellidir. Mutlak 
vahdetin nûru onu 
aydınlatmıştır. 
 

 612 Yine oālum saña bir söz diyem istifāde eyle  
Ki nedir sırr-ı evėat bil ėulaė ŧut sen bay-ı yārān 
 

Ey oğlum! Sana yine bir söz 
diyeyim de sen istifâde et. Ey 
yüce dost! Vakitlerin sırrı nedir, 
diye kulak ver. 
   

     ŦŦŦŦā’ifeā’ifeā’ifeā’ife----i melāmiyyede vü aśi melāmiyyede vü aśi melāmiyyede vü aśi melāmiyyede vü aśĥĥĥĥābābābāb----ı zenı zenı zenı zenādįėiādįėiādįėiādįėiñ ñ ñ ñ hüzzāmcahüzzāmcahüzzāmcahüzzāmca    
mamamamaħħħħśūś olan gerek ibādāt u āyįnelerini ‘abeśūś olan gerek ibādāt u āyįnelerini ‘abeśūś olan gerek ibādāt u āyįnelerini ‘abeśūś olan gerek ibādāt u āyįnelerini ‘abeŝ ŝ ŝ ŝ 
maėūlesinde ‘add itdiklerini redd ü nice maėūlesinde ‘add itdiklerini redd ü nice maėūlesinde ‘add itdiklerini redd ü nice maėūlesinde ‘add itdiklerini redd ü nice ĥükmĥükmĥükmĥükm----i i i i 
ħafiyyeyi cħafiyyeyi cħafiyyeyi cħafiyyeyi cāmāmāmāmi‘ ü enbiyāi‘ ü enbiyāi‘ ü enbiyāi‘ ü enbiyā----yıyıyıyı    ‘ažām‘ažām‘ažām‘ažāmıñ her şaıñ her şaıñ her şaıñ her şaħħħħśśśśıııı    emrāŜemrāŜemrāŜemrāŜ----
ı ı ı ı ŧabŧabŧabŧabį‘atden į‘atden į‘atden į‘atden çıçıçıçıėarup istifāde itmege me’mūr ėarup istifāde itmege me’mūr ėarup istifāde itmege me’mūr ėarup istifāde itmege me’mūr ĥükemĥükemĥükemĥükemāāāā----i i i i 
ĐlĐlĐlĐlāhiāhiāhiāhiyyūn oldyyūn oldyyūn oldyyūn oldııııāāāāını ifını ifını ifını ifāde ider ebyātāde ider ebyātāde ider ebyātāde ider ebyāt----ı şerı şerı şerı şerįfedir. įfedir. įfedir. įfedir.     
    

Zındıkların, Melâmiye tâifesine Zındıkların, Melâmiye tâifesine Zındıkların, Melâmiye tâifesine Zındıkların, Melâmiye tâifesine 
mahsus olanmahsus olanmahsus olanmahsus olan    hüzzamca ibâdet ve hüzzamca ibâdet ve hüzzamca ibâdet ve hüzzamca ibâdet ve 
âyinlerini saçma saydıklarını âyinlerini saçma saydıklarını âyinlerini saçma saydıklarını âyinlerini saçma saydıklarını 
reddeden, pek çok gizli hükmü reddeden, pek çok gizli hükmü reddeden, pek çok gizli hükmü reddeden, pek çok gizli hükmü 
topltopltopltoplayan ve en büyük nebayan ve en büyük nebayan ve en büyük nebayan ve en büyük nebîlerinîlerinîlerinîlerin    
her şahsher şahsher şahsher şahsıııı    tabiat illetinden çıkarıp tabiat illetinden çıkarıp tabiat illetinden çıkarıp tabiat illetinden çıkarıp 
istifâde etmeye görevliistifâde etmeye görevliistifâde etmeye görevliistifâde etmeye görevli,,,,    Đlâhî Đlâhî Đlâhî Đlâhî 
hâkimler hâkimler hâkimler hâkimler ololololduğunu anlatan kutsal duğunu anlatan kutsal duğunu anlatan kutsal duğunu anlatan kutsal 
beyitlerdibeyitlerdibeyitlerdibeyitlerdir. r. r. r.     

 613 Daħi niçün ‘ibādetler muĥaėėıė oldı hem geldi  
Daħi usbū‘ niçün gelmiş işit sen cümle tafśįlān 
 

Đbâdetlerin niçin hakîkat olup 
geldiğini, aynı zamanda haftanın 
niçin gelmiş olduğunu bütün 
ayrıntılarıyla işit.  
 

43434343    614 Ki zįrā nev‘-i insānı ki nefs-i rūĥ cem‘ itmiş  
O žulmānį vü nūrānį iki śūretli bir insān  
 

Zîra insanları rûhun nefsi bir 
araya getirmiştir. O, karanlık ve 
aydınlık olmak üzere iki sûretli 
bir insandır.  
 

                                                 
138 Ben dinleri tamamlayanım.  
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 615 Olur žulmānį nefs ile daħi ŧab‘-ı śabādetle 
Eger ėalursa žulmetde olur bį-şübhe ol ħüsrān  
 

Kötülük içindeki nefis ve 
çocukluk karakteriyle kalırsa hiç 
şüphesiz hüsrâna uğrarlar.  
 

    616 Tenezzül ider ol insān ėalur çāh-ı ŧabį‘atde  
Tenevvür idemez bil ol ki zįrā itmedi seyrān  
 

O insan tabiatının çukurunda 
kalmaya tenezzül eder. Bil ki o 
[kişi] aydınlanamaz. Çünkü 
mânevi yolculuk yapmamıştır.  
 

 617 Edebler hem ‘ibādetler daħi seyr hem sülūklar bil  
Anıñçün vaŜ‘ olunmuşdur ki ideler teraėėiyān  
 

Bil ki edepler, ibâdetler, seyr ve 
sülûklar ilerlesinler diye 
koyulmuştur.   
 

    618 O evėātler ki ėılmışlar āafelātlar u işāāller  
Ki anlar ‘ādiyādetler olurlar cümle maĥcūbān  
 

O vakitlerde gaflet ve işgaller 
kılmışlardır. Onların hepsi her 
zamanki gibi mahcûb olurlar.  
 

    619 Anıñçün enbiyā’ cānā götürdiler siyāsetler  
Nitekim ‘ibādetler hem götürdiler işit cānān 
 

Ey sevgili! Onun için 
peygamberlerin [onlara] siyâset 
götürdükleri gibi ibâdetler 
götürdüklerini de işit. 
 

 620 Ki zįrā enbiyā’ cānā ĥükemā-i Đlāhiyyūn  
Olurlar itmegil şübhe devālar ėıldılar yārān  
 

Ey cân! Çünkü peygamberler 
Đlâhî hâkimler olup, devâlar 
kıldılar. Sakın şüphe etme. 
 

    621 Ki emrāŜ-ı ŧabį‘atden çıėardılar idüp işfā’  
Nice nūrlarla tenvįr itdiler sen olmagil şekkān  
 

Onları tabiat hastalığından 
çıkardılar. Tedavi edip nice 
nûrlarla nurlandırdılar. Sakın 
şüphe edenlerden olma.  
 

 622 Nice evėātde āyįnler ‘ibādetler du‘ālar bil  
Daħi nice śalātlar hem iderler vaŜ‘ işit yārān  
 

Đşit ey dost! Pek çok vakitte nice 
âyinler, nice ibâdetler, duâlar ve 
nice salâtlar ederler. 
 

    623 Anıñçün beş vaėit namāz gelüpdür farŜ bilürsüñ sen  
Ki ol evėāt ki āafletle geçerdi geçmesün ey cān  
 

Ey cân! O vakitler eskiden 
gafletle geçerdi. [O vakitler 
gafletle] geçmesin diye beş vakit 
namaz farz olarak gelmiştir.   
 

 624 Buña benzer nice sā‘at daħi eyyām leyālį bil  
Ki meşrū‘ olmuş añla sen ki alā olasın ey cān  
 

Bil ki buna benzer nice saat, nice 
günler ve geceler meşrû 
olmuştur. Ey cân! Bunları anla 
ki âlâ olasın. 
 

    625 Anıñçün vuŜu’ farŜ oldı eger ĥadeŝ-i aśāardan  
Eger oldunsa muĥdiŝ bil tavaŜŜū’ eyle ol  nūrān  
 

Onun için abdest farz oldu. Eğer 
en küçük bir pislikten haberdâr 
olduysan bil ve abdest alarak nûr 
ol.  
 

 626 Görürsün sen bay-ı cānā nice farŜ oldı āusl hem  
Eger muĥdiŝ olursañ ĥadeŝ-i ekberden ey insān 
 

Ey insan! Eğer sen en büyük 
insan pisliğinden haberdâr 
olursan, guslün neden farz 
olduğunu görürsün. 
 

    627 Ki zįrā ol ĥaletde sen olursan āāfil-i şübhe  
Muŧahhar olasın añla olasın hem muėaddesān  
 

Zîra o haldeyken dikkatsiz 
olursan, onunla hem 
temizlenesin hem de mukaddes 
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olasın. 
 

    628 Daħi ümmetlere gelmiş anıñçün enbiyādan bil  
Ki her ümmete bir gün var olur meşrū‘ işit cānān  
 

Bu yüzden bil ki 
peygamberlerden ümmetlere 
dahi gelmiştir. Her ümmete bir 
gün meşrû olmuştur.   
 

 629 Kimine yevmü’l-sebt olmuş kimine hem pzar güni  
Cum‘a hem bize meşrū‘dur anıñçün itmişiz cem‘ān  
 

Kimine cumartesi, kimine pazar 
meşrû olmuştur. Bize de cuma 
günü meşrûdur. Onun için 
hepimiz bir yere toplanmışız. 
 

    630 Ki zįrā hefteler cānā nice āafletler ile bil  
Ki ümmetler düşüplerdir nice vaħşetlere inān  
 

Ey cân! Zîra haftalar çok gafletle 
geçmiştir. Đnan ki [bu yüzden] 
ümmetler nice vahşetlere 
düşmüşlerdir.  
 

 631 Ve birgün hefteden cānā muħaśśaś oldı bilgil sen  
Ki vaħşetlerle firėatden çıėarlar cümle ümmetān 
 

Ey cân! Bil ki bütün ümmetler 
vahşet ve firkatten çıksın diye 
haftadan bir gün tahsis edildi.  
 

    632 Đdeler cem‘-i a‘yādlar olalar Ĥaėėıyla me’nūs  
Bulalar rāŜi-i ins bula vaĥdetle hem insān  
 

Toplu bayramlar yapsınlar, 
Rab’leriyle ahbaplık etsinler. 
Đnsanlar, hem Allah’ın hem de 
insanın rızâsını bulsunlar. 
 

44444444    633 Ve ger bir ümmet ey cānā ki Ĥaė meşrū‘ ider vaėti  
Eger vaėtini bilmezse olur ol maŧrud-ı Raĥmān  
 

Ey sevgili! Hak, bir ümmete 
vakit meşrû ederse ve eğer o 
ümmet vaktini bilmezse 
Rahmân’ın kovduğu 
ümmetlerden olur.  
 

     Bu mebBu mebBu mebBu mebĥaŝ ĥaŝ ĥaŝ ĥaŝ ėavmėavmėavmėavm----i Yehūd ‘aleyhimü’li Yehūd ‘aleyhimü’li Yehūd ‘aleyhimü’li Yehūd ‘aleyhimü’l----la‘ne günleri la‘ne günleri la‘ne günleri la‘ne günleri 
olan yevmü’lolan yevmü’lolan yevmü’lolan yevmü’l----sebtiñ sebtiñ sebtiñ sebtiñ ėadrini bilmedikleri cihetden ėadrini bilmedikleri cihetden ėadrini bilmedikleri cihetden ėadrini bilmedikleri cihetden 
ėėėėırırırıredeedeedeede    olduėlarolduėlarolduėlarolduėları vu buña ı vu buña ı vu buña ı vu buña ėėėėıyıyıyıyās sā’ir ümem daħi ās sā’ir ümem daħi ās sā’ir ümem daħi ās sā’ir ümem daħi 
CenābCenābCenābCenāb----ı Vı Vı Vı Vācibü’lācibü’lācibü’lācibü’l----vvvvücūduücūduücūduücūduñ ‘ibñ ‘ibñ ‘ibñ ‘ibādet iādet iādet iādet için vaŜ‘ itdigi çin vaŜ‘ itdigi çin vaŜ‘ itdigi çin vaŜ‘ itdigi 
eyyāmeyyāmeyyāmeyyāmı bilmedikleri ı bilmedikleri ı bilmedikleri ı bilmedikleri ĥalde āaĥalde āaĥalde āaĥalde āaŜabŜabŜabŜab----ı Đlı Đlı Đlı Đlāhįye āhįye āhįye āhįye 
uuuuārayacaārayacaārayacaārayacaėlarėlarėlarėlarını vu herını vu herını vu herını vu herĥalde tevfĥalde tevfĥalde tevfĥalde tevfįėįėįėįė----i i i i ĤaĤaĤaĤaė Te‘ālā ė Te‘ālā ė Te‘ālā ė Te‘ālā 
ĥĥĥĥaŜretleriniaŜretleriniaŜretleriniaŜretleriniñ oldıñ oldıñ oldıñ oldıāāāāını beyını beyını beyını beyān ider ebyātdān ider ebyātdān ider ebyātdān ider ebyātdır. ır. ır. ır.     
    

Bu bölüm Yahudi kavminin, Bu bölüm Yahudi kavminin, Bu bölüm Yahudi kavminin, Bu bölüm Yahudi kavminin, 
lânet onların üzerine olsun, lânet onların üzerine olsun, lânet onların üzerine olsun, lânet onların üzerine olsun, 
günleri olan Cumartesi gününün günleri olan Cumartesi gününün günleri olan Cumartesi gününün günleri olan Cumartesi gününün 
dedededeğerinin bilmemeleri sebebiyle ğerinin bilmemeleri sebebiyle ğerinin bilmemeleri sebebiyle ğerinin bilmemeleri sebebiyle 
maymun olduklarını ve buna maymun olduklarını ve buna maymun olduklarını ve buna maymun olduklarını ve buna 
kıyasla diğer ümmetlerin de kıyasla diğer ümmetlerin de kıyasla diğer ümmetlerin de kıyasla diğer ümmetlerin de 
CenâbCenâbCenâbCenâb----ı Allah’ın ibâdet için ı Allah’ın ibâdet için ı Allah’ın ibâdet için ı Allah’ın ibâdet için 
koyduğu günleri bilmekoyduğu günleri bilmekoyduğu günleri bilmekoyduğu günleri bilmememememeleri leri leri leri 
hhhhââââllllininininde Đlâhî gazâba de Đlâhî gazâba de Đlâhî gazâba de Đlâhî gazâba 
uğrayacaklarını ve uğrayacaklarını ve uğrayacaklarını ve uğrayacaklarını ve buna rağmenbuna rağmenbuna rağmenbuna rağmen    
Hak Teâlâ’nın yardımının Hak Teâlâ’nın yardımının Hak Teâlâ’nın yardımının Hak Teâlâ’nın yardımının 
olduğunu anlatan beyitlerdir. olduğunu anlatan beyitlerdir. olduğunu anlatan beyitlerdir. olduğunu anlatan beyitlerdir.     
    

 634 Đşitdiñ ėavm-i Yehūdān ki sebt ol günleri olmuş  
Ki çün bilmediler ėadrin ≥ℵ⋅ ↓υ⇓υ∧ 139 Ėurān  
 

[Đbâdet] günleri Cumartesi olan 
Yahudi kavmini işittin. Çünkü o 
günün değerini bilmediler. 
Kurân’ın: “[Aşağılık] 
maymunlar olunuz” [âyetini] 
 

    635 Getürdi sen işitdiñ hem bu ėıyās it ey cānā  
O kim günlerini bilmez olur bį-şübhe aĥėarān  
 

Getirdiğini işittin. Ey cân! Bunu 
kıyasla. Kim o günlerini 
bilmezse şüphesiz hakîr 
olanlardan olur. 
 

                                                 
139 Bakara 2/65 [Aşağılık] maymunlar olun. 
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    636 Bu tafśįlātı Ŝabt eyle münevver eyle aĥvāliñ  
Daħi aėvāl u aħlāėıñ olursuñ mažhar-ı Ėurān  
 

Bu tafsilatı zaptet. Hâlini 
münevver et. Söz ve ahlâkınla 
Kurân’ın mazharı olursun. 
 

 637 Đlāhį cümleye eyle nažar hem cümleniñ elin  
Ŧut eyleme bizi maĥrūm ki sen aĥkem-i ĥakįmān  
 

Ey Allah’ım! Herkese nazar et, 
hem de herkesin elinden tut. Bizi 
[Senden] mahrum etme. Çünkü 
hakîmlerin en kuvvetlisi sensin. 
 

    638 Ki sensiz ĥareket nerde ėulaė nerde vü göz nerde  
Daħi hem el ayaė nerde ki sensin heme dü-cihān  
 

Sensiz hareket nerede? Kulak ve 
göz nerede? El ve ayak dahi 
nerededir? Çünkü iki cihan da 
hep sensin. 
 

 639 Yaratdı hem makānı bila-āaraŜ u bilā-‘illet  
Ki maĥŜ-ı faŜl vücūduñ hem ider ‘ālemleri devrān  
 

Varlıkları garazsız ve illetsiz 
olarak yarattı. Çünkü lütfunun 
aslı, vücûdu ve âlemleri devrân 
eder.  
  

    640 Ki çün bir ėaŧre-i noėŧa ki ėıldıñ anı bir nüsħa  
Ki ol nüsħada hem nüsħa oėundı cümle esrārān 
 

Noktanın damlasını bir nüsha 
kıldığın gibi o nüshada da bütün 
sırlar nüsha olarak okundu.  
 

  Her kimesne ki Her kimesne ki Her kimesne ki Her kimesne ki ĤaĤaĤaĤaė celė celė celė cellelelele    vvvvü ‘alā ü ‘alā ü ‘alā ü ‘alā ĥaĥaĥaĥaŜretleriniŜretleriniŜretleriniŜretleriniñ emr ñ emr ñ emr ñ emr 
itdigini terk idüp hevā’itdigini terk idüp hevā’itdigini terk idüp hevā’itdigini terk idüp hevā’----i nei nei nei nefsiyle bir fsiyle bir fsiyle bir fsiyle bir te’vįlte’vįlte’vįlte’vįl----i zāyii zāyii zāyii zāyiāāāāa a a a 
śayśayśayśayılışurılışurılışurılışur    ĤĤĤĤaė celaė celaė celaė cellelelele    vvvvü ‘alā ü ‘alā ü ‘alā ü ‘alā ĥaĥaĥaĥaŜretleri nihāyetinde ol Ŝretleri nihāyetinde ol Ŝretleri nihāyetinde ol Ŝretleri nihāyetinde ol 
kimesneyi kimesneyi kimesneyi kimesneyi āaāaāaāaŜab ile aħź ider oldŜab ile aħź ider oldŜab ile aħź ider oldŜab ile aħź ider oldııııāāāāını beyını beyını beyını beyān ider ān ider ān ider ān ider 
mebmebmebmebĥaŝdĥaŝdĥaŝdĥaŝdır. ır. ır. ır.     
    

HerHerHerHer    kim ki Hakk’ın, onun kim ki Hakk’ın, onun kim ki Hakk’ın, onun kim ki Hakk’ın, onun 
yüceliği artsın, emrettiği şeyi terk yüceliği artsın, emrettiği şeyi terk yüceliği artsın, emrettiği şeyi terk yüceliği artsın, emrettiği şeyi terk 
edip nefsinin arzusuyla bir söze edip nefsinin arzusuyla bir söze edip nefsinin arzusuyla bir söze edip nefsinin arzusuyla bir söze 
farklı bir mânâ vefarklı bir mânâ vefarklı bir mânâ vefarklı bir mânâ vermeye rmeye rmeye rmeye 
kalkışırsa Hakk’ın, onun yüceliği kalkışırsa Hakk’ın, onun yüceliği kalkışırsa Hakk’ın, onun yüceliği kalkışırsa Hakk’ın, onun yüceliği 
artsın, sonunda o kişiyi gazâp ile artsın, sonunda o kişiyi gazâp ile artsın, sonunda o kişiyi gazâp ile artsın, sonunda o kişiyi gazâp ile 
kabul edeceğini anlatan bahistir. kabul edeceğini anlatan bahistir. kabul edeceğini anlatan bahistir. kabul edeceğini anlatan bahistir.     
    

    641 Yine oālum diyem bir söz işit sen daħi uśanma  
Ħudā itsün seni tevfįė ki fetĥ ola saña bābān  
 

Ey oğlum! Yine bir söz 
söyleyeyim. Đşitmekten bile 
usanma. Allah sana yardım etsin 
ki kapılar sana açılsın. 
 

 642 Ne sırdır Yehudān cānā ki olmuş idi yevmü’l-sebt  
Ki çün anlara gelmişdi idemezlerdi işāālān  
 

Ey cân! Cumartesinin 
Yahudilere gün olması nasıl bir 
sırdır? Çünkü [o gün] onlara 
gelmişti. Onlar o gün başka işle 
uğraşamazlardı. 
 

    643 Meger ol ėavm-i ħā’inān nice mekr ü ĥilelerle  
Ki itmişler murād anlar ki ide śayd-ı māhiyān  
 

Meğer o hâin kavim pek çok 
düzen ve hile ile balık avlamak 
istemişler. 
 

    644 Ki çün māhįler ey cānā žuhūr ider imiş añla  
O gün ki yevm-i sebt olmuş iderdi ĥįle Yehūdān  
 

Ey sevgili! Çünkü balıklar zuhûr 
edermiş, anla. O gün de 
cumartesi olunca Yahudi hile 
yaparmış.   
 

 645 Meger dürlü ĥayāĥınler ėılurlardı oėu añla  
Ki balıėlar ola maĥbūs ideler śayd o menĥūsān 
 

Meğer o uğursuzlar balıkları 
avlayıp hapsetmek için çeşitli 
hileler yaparlarmış. Oku ve anla.  
 

    646 Çü ferdāsı olup pazar iderdi śayd o ħā’inler  
Ki çün ol yevm-i sebt itmiş ki balıėları maĥbūsān  
 

O hâinler, ertesi gün pazar olup 
da avlanacakları için cumartesi 
gününden balıkları hapsetmiştir.  
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45454545    647 Yetişdi āaŜab-ı Ĥaė bil ki anlar oldılar maŧrūd  

Buyurdı ↓υ⇓υ∧ hem daħi ≥ℵ⋅ 140 işit cānā  
 

Allah’ın gazâbı yetişti. Bil ki 
onlar tard oldular. Đşit ey sevgili! 
Allah: “[A şağılık] maymunlar 
olun” diye buyurdu. 
 

    648 Ya‘ni Ĥaė anları memsūħ çün itdi maymun oldılar  
Ki Ĥaė śūretleri ėırede Ĥaė itdi ėıldı mel‘ūnān 
 

Yani Hak onların yüzünü çirkin 
bir şekle soktu ve maymun gibi 
oldular. Hak, sûretlerini maymun 
ederek, [onları] lanetledi. 
 

 649 Anıñçün σϖΒℜ°…141 hem de buyurdı Ĥaė işit cānā  
Ki ya‘ni maŧrudįn ėıldı ki anlar oldı ba‘įdān  
 

Đşit ey cân! Onun için Hak: 
“A şağılık [maymunlar] olun” 
diye buyurdu. Yani onları 
kovulmuş kişilerden kıldı ve 
onlar uzak oldu.  
 

     ĤĤĤĤaė celaė celaė celaė cellelelele    vvvvü ‘alā ü ‘alā ü ‘alā ü ‘alā ĥaĥaĥaĥaŜretleri kemālŜretleri kemālŜretleri kemālŜretleri kemāl----i faŜl u ii faŜl u ii faŜl u ii faŜl u iĥĥĥĥsānsānsānsānından ından ından ından 
herkesi taherkesi taherkesi taherkesi taŧhŧhŧhŧhįr iįr iįr iįr için heftede bir rükçin heftede bir rükçin heftede bir rükçin heftede bir rükūn kendüye ‘ibādet ūn kendüye ‘ibādet ūn kendüye ‘ibādet ūn kendüye ‘ibādet 
itmek içün vaŜ‘ itmiş olditmek içün vaŜ‘ itmiş olditmek içün vaŜ‘ itmiş olditmek içün vaŜ‘ itmiş oldııııāāāāını vu ba‘ını vu ba‘ını vu ba‘ını vu ba‘įdü’lįdü’lįdü’lįdü’l----isti‘dād isti‘dād isti‘dād isti‘dād 
olanlar mevŜū‘ yevmiolanlar mevŜū‘ yevmiolanlar mevŜū‘ yevmiolanlar mevŜū‘ yevmiñ ñ ñ ñ ėadrini bilmediklerinden ėadrini bilmediklerinden ėadrini bilmediklerinden ėadrini bilmediklerinden 
kimisi kimisi kimisi kimisi ħħħħınzınzınzınzįr ü kimisi įr ü kimisi įr ü kimisi įr ü kimisi ėėėėırdırdırdırd    śūretlerine memsūħ śūretlerine memsūħ śūretlerine memsūħ śūretlerine memsūħ 
olduėlarolduėlarolduėlarolduėlarını beyını beyını beyını beyān ider ü mesħ ān ider ü mesħ ān ider ü mesħ ān ider ü mesħ şerşerşerşerį‘atį‘atį‘atį‘at----i mui mui mui muŧahhaŧahhaŧahhaŧahharada rada rada rada 
vārid olmuvārid olmuvārid olmuvārid olmuşdur. şdur. şdur. şdur.     
    

Hak hazretleri, onun yüceliği Hak hazretleri, onun yüceliği Hak hazretleri, onun yüceliği Hak hazretleri, onun yüceliği 
artsın, fazilet ve ihsartsın, fazilet ve ihsartsın, fazilet ve ihsartsın, fazilet ve ihsânının ânının ânının ânının 
kemâliylekemâliylekemâliylekemâliyle    herkesi temizlediği herkesi temizlediği herkesi temizlediği herkesi temizlediği 
için haftada bir için haftada bir için haftada bir için haftada bir günü günü günü günü câncâncâncân    ve ve ve ve 
gönülden kendisine ibâdet gönülden kendisine ibâdet gönülden kendisine ibâdet gönülden kendisine ibâdet 
edilmesiedilmesiedilmesiedilmesi    için koymuş olduğunu için koymuş olduğunu için koymuş olduğunu için koymuş olduğunu 
ve istidâddan uzak olanlar ve istidâddan uzak olanlar ve istidâddan uzak olanlar ve istidâddan uzak olanlar 
koyulmuş olan günün değerini koyulmuş olan günün değerini koyulmuş olan günün değerini koyulmuş olan günün değerini 
bilbilbilbilmedikleri için kimisinin medikleri için kimisinin medikleri için kimisinin medikleri için kimisinin 
domuz, kimisinin maymun domuz, kimisinin maymun domuz, kimisinin maymun domuz, kimisinin maymun 
sûretine sokulduğunu anlatır ve sûretine sokulduğunu anlatır ve sûretine sokulduğunu anlatır ve sûretine sokulduğunu anlatır ve 
şekil değiştirme kutsal şeriatta şekil değiştirme kutsal şeriatta şekil değiştirme kutsal şeriatta şekil değiştirme kutsal şeriatta 
vâsıl olmuştur. vâsıl olmuştur. vâsıl olmuştur. vâsıl olmuştur.     
    

 650 Çün işitdiñ bunı oālum birāz sır diñle hem añla  
Nedir mesħ ü nedir sırrı dimişdir ehl-i taĥėįėān 
 

Ey oğlum! Bunu işittiğin gibi 
biraz sır dinleyip anla. Hakîkat 
ehli: “Şekil değiştirme ve onun 
sırrı nedir?” diye sormuştur. 
 

    651 Ki çün ėavm-i Yehūd cānā ki meşrū‘dur aña sebt 
hem  
O günde Ĥaė ile olmaė olurdı anlara farŜān  
 

Ey cân! Cumartesi Yahudi 
kavmine meşrû olduğu gibi o 
günde Hakk’la birlikte olmak da 
onlara farzdı.  
 

    652 Ĥarām olurdı ol günde ideler işāal-i dünyā  
Ki Ĥaėdan āayrıya dönmek Ħudā ėılmışdı ĥarāmān 
 

O gün dünya işleriyle meşgul 
olmaları harâmdı. Çünkü 
Hak’tan başka bir şeye dönmeyi 
Hüdâ harâm kılmıştı.  
 

 653 Ki ya‘ni maėśud-ı Ĥaė ol ki anlar Ĥaė ile olsun  
Ki Ĥaėdan āayrı işāāliñ ide ėalbleri taŧhįrān  
 

Kısacası, Hakk’ın dileği onların 
kendisi ile beraber olması ve 
kendisinden başka bütün 
meşguliyetleri kalplerinden 
temizlemeleriydi. 
 

    654 Ki ol hefte meger onlar mekr idememişlerdi  
Muŧahhar ėalblerin bilgil  Ħudā çün ėıldı imtiĥān  

Meğer o hafta onlar hile 
yapamamışlardı. Temiz 
kalplerini bil. Çünkü Allah 

                                                 
140 Bakara 2/65 [Aşağılık] maymunlar olun. 
141 Bakara 2/65 Aşağılık [maymunlar] olun. 
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 onları imtihan etti.  
 

 655 Çün oldı ėalbleri memsūħ ki Ĥaėla olmamış memlū   
Meger śūret-i a‘lādan ĥurūc idüp ola ĥayvān  
 

Kalpleri Hak’la dolu olmadığı 
için çirkin bir şekle sokuldular. 
Meğer yüce sûretden çıkıp 
hayvan oldular.  
 

    656 O kim Ĥaėdan ba‘įd oldı vu Ĥaėla olmamış añla  
Ve ėalbi dā’imā dünyā olupdur maŧrud-ı Raĥmān  
 

O kişi Hak’tan uzak olmuş ve 
Hak’la beraber olmamıştır. Anla 
ki Rahmân’ın huzûrundan 
kovulan kişinin kalbi daima 
dünya olmuştur. 
 

 657 Ki zįrā a‘lā-yı insāniyyetden itmiş ol nüzūl  
Ba‘įdü’l-isti‘dād olmuş maėām ol ufė-ı ĥayvān  
 

Zîrâ o, insanlığın en yücesinden 
nüzûl etmişti. O hayvanın ufku, 
istidâddan uzak olmuş 
makâmdır. 
 

    658 Anıñçün mesħ ey cānā gelür Ėurānda hem bil sen  
Ĥadįŝde daħi gelmişdir olar  ėırede    ħınzįrān  
 

Ey sevgili! Onun için mesh 
Kurân’da gelir. Hem bilesin ki 
hadîste bile gelmiştir. Onlar 
maymun ve domuzdur. 
 

 659 Ki zįrā insaniyyetden çıėuplar hem olur memsūħ  
Ki rūz-ı restaħįz cānā o śūretlerle maĥşūrān  
 

Çünkü insanlıktan çıkıp, çirkin 
bir şekle sokulmuşlardır. Ey 
sevgili! Kıyâmet günü onlar o 
sûretlerle toplanırlar.  
 

    660 Ki zįrā sįret-i ėalbi ne śūretlerle olduysa  
Yarın yevm-i ėıyāmetde o śūretlerle žāhirān 
 

Zîra kalplerinin sîreti hangi 
sûretlerle olduysa, yarın kıyâmet 
gününde o sûretlerle görünürler.  
 

    661 Görür misün bay-ı cānā ol mā’ ėanāı ma‘denden  
Žuhūr ider ise ol ma‘den anıñ ŧab‘ı aña leme‘ān 
 

Ey yüce sevgili! O suyun hangi 
madenden olduğunu görür 
müsün? O maden zuhûr ederse 
onun tabiati ona yansır. 
 

 662 Keźālik insan ey cānā ki ėanāı ĥayvanın ŧab‘ı  
Aña çün ŧab‘ olupdur hem o śūret aña maĥşūrān 
 

Ey sevgili! Böyle olan insan 
hangi hayvanın tabiatıdır? 
Çünkü [o görünüş] ona 
damgalanmıştır. Ayrıca o sûret 
onda toplanmıştır.  
 

46464646     ÜmmetÜmmetÜmmetÜmmet----i mei mei mei merėūmerėūmerėūmerėūme----i Mui Mui Mui Muĥammediyyede mesħĥammediyyede mesħĥammediyyede mesħĥammediyyede mesħ----i i i i 
śuveriśuveriśuveriśuveri    olmaz ise mesolmaz ise mesolmaz ise mesolmaz ise mesħħħħ----i ma‘nevį olup nice ‘ārifler i ma‘nevį olup nice ‘ārifler i ma‘nevį olup nice ‘ārifler i ma‘nevį olup nice ‘ārifler 
nice cāhillerinice cāhillerinice cāhillerinice cāhilleriñ bñ bñ bñ bāŧāŧāŧāŧınları memsınları memsınları memsınları memsūħ oldūħ oldūħ oldūħ oldııııāāāāını müşını müşını müşını müşāħede āħede āħede āħede 
idüp yidüp yidüp yidüp yüzleriüzleriüzleriüzlerine urmaz u ehlne urmaz u ehlne urmaz u ehlne urmaz u ehl----i ai ai ai aħlħlħlħlāėāėāėāė----ı Đı Đı Đı Đlāhį ile muttaślāhį ile muttaślāhį ile muttaślāhį ile muttaśıf ıf ıf ıf 
olduėlarolduėlarolduėlarolduėlarından keşfından keşfından keşfından keşf----i sır itmez oldui sır itmez oldui sır itmez oldui sır itmez olduėlarėlarėlarėlarını beyını beyını beyını beyān ider ān ider ān ider ān ider 
ebyātebyātebyātebyāt----ı şerı şerı şerı şerįfedir. įfedir. įfedir. įfedir.     
    

Muhammed ümmetinden olan Muhammed ümmetinden olan Muhammed ümmetinden olan Muhammed ümmetinden olan 
aşağılık kimselerin sûretleri aşağılık kimselerin sûretleri aşağılık kimselerin sûretleri aşağılık kimselerin sûretleri 
değişmezse, mânevî bir değişim değişmezse, mânevî bir değişim değişmezse, mânevî bir değişim değişmezse, mânevî bir değişim 
oooolur. Pek çok ârifin, pek çok câhil lur. Pek çok ârifin, pek çok câhil lur. Pek çok ârifin, pek çok câhil lur. Pek çok ârifin, pek çok câhil 
kişinkişinkişinkişinin içlerinin içlerinin içlerinin içlerinin değiştiğini görüp in değiştiğini görüp in değiştiğini görüp in değiştiğini görüp 
yüzlerine vurmadıklarını ve Đlâhî yüzlerine vurmadıklarını ve Đlâhî yüzlerine vurmadıklarını ve Đlâhî yüzlerine vurmadıklarını ve Đlâhî 
ahlâk ehliyle vasıflandıkları için ahlâk ehliyle vasıflandıkları için ahlâk ehliyle vasıflandıkları için ahlâk ehliyle vasıflandıkları için 
sır keşfetmez olduklarını anlatan sır keşfetmez olduklarını anlatan sır keşfetmez olduklarını anlatan sır keşfetmez olduklarını anlatan 
kutsal beyitlerdir. kutsal beyitlerdir. kutsal beyitlerdir. kutsal beyitlerdir.     
    

 663 Nice ‘ārifler ey cānā nice cāhilleri görmüş 
Ki bāŧın śūretin anlar görürler ėılma müşkilān  
 

Ey cân! Nice ârif, nice câhil 
görmüştür. Onlar [câhillerin] 
içlerinin nasıl olduğunu görürler. 
Müşkül kılma.    
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    664 Velākin ‘ārif-i dānā çü settārü’l-‘uyūb olmuş  
Yine cāhilleriñ ‘aybın yüze urmadı bį-neyyān  
 

Fakat ârifler, o pişmiş kimseler, 
ayıpları örttükleri gibi câhillerin 
ayıplarını da yüzlerine 
vurmazlar. 
 

 665 Ki anlar aħlaė-ı Aĥmed ile sįretli olmuşlar  
Çü cāhiller çün oldılar göründi śūretā insān  
 

Onlar Ahmed’in ahlâkıyla 
ahlâklanmışlardır. Çünkü 
câhiller, görünüşte insan gibi 
olmuşlardır. 
 

    666 Velākin cāhil ü nādān olur bāŧınları ĥayvān  
Çü ĥaėėıyla degillerdir olamaz ĥaėiėį insān  
 

Fakat câhil ve bilgisiz kişilerin 
içleri hayvan gibi olur. Çünkü 
hakkıyla hakîki insan olamazlar.  
 

 667 Bulardan bir naśįĥat al çü Ĥaė saña beyān itdi  
Ki ėavm-i Yehudān cānā ki oldı ŧab‘ları ĥayvān  
 

Ey cân! Bunlardan bir nasihat al. 
Çünkü Hak sana Yahudi 
kavmini açıkladı. Onların tabiatı 
hayvan gibi oldu. 
 

    668 Nice müdde‘iyān vardır ki śūretleri insāndır  
Ki olmuş müdde‘į ümmet ki ider cum‘ada mekrān 
 

Görünüşleri insan olan nice 
inatçılar vardır. Đnatçı olmuş 
ümmet Cuma günü hile yapar. 
 

 669 Đşitdiñ yevm-i cum‘a sen ki gün olmuş bize cānım  
Ki ol günde bize Ĥaėla olalım oldı hem farŜān  
 

Ey canım! Cuma gününün bize 
gün olduğunu işittin. Hak’la 
beraber olalım diye o gün bize 
farz oldu.  
 

    670 Velākin ĥikmet-i Mevlā ‘acebdir bil bay-ı Bārā  
Nice fısė u fücūrlar hem ider cum‘ada fıssāėān  
 

Günahkârlar Cuma günü nice 
ahâksızlık ve günahkârlık 
yaparlar. Lâkin bil ki yüce 
Mevlâ’nın hikmeti şaşılacak 
şeydir. 
 

    671 Daħi cum‘a-ı hem a‘yād nice eşrāf-ı leyālį  
Ki Ĥaėėa olmaāa lāyıė olamaz cāhil ü nādān  
 

Aynı zamanda Cuma günü hem 
bayram hem de gecelerin en 
itibarlısıdır. Câhil kişiler ise [bu 
gece] Hakk’a lâyık olamazlar.  
 

 672 Nice mürā’iler vardır ki ėalbleri müseccelde  
Velākin ėalbleri olmuş ticāretlerle tüccārān 
 

Nice ikiyüzlüler vardır ki 
kalpleri mühürlenmiştir. Lâkin 
kalpleri ticâretle tüccar olmuştur.  
 

    673 Nicesi baālara giymiş nice gezdi ŧaālarda  
Alur virür nice yerde güyā śūretde sācidān  
 

Kimisi bağlar giyerek bir süre 
dağlarda dolaştı. Görünüşte 
onlar secde ederler; ama aslında 
alış-veriş yaparlar.  
 

 674 Nice muśalliler vardır ki dirmişler işit cānā  
Cerįde-i ĥisāb olmuş namāz bize ol aĥmaėān  
 

Đşit ey cân! Nice namaz kılan 
kişiler vardır. O ahmaklar: 
“Namaz bize hesap tutanağı 
olmuştur” demişler.  
 

    675 Ki ya‘ni namaza girseñ nice ĥisāblar idersiñ  
Alış veriş idersiñ hem olur namāzla tüccārān 
 

Yani namaza dursan nice 
hesaplar edersin. Namazla alış-
veriş ederek tüccar olursun.  
 

 676 Bular ėavm-i Yehūdānlar gibi itmiş ŧurur ĥįle  Bunlar, Yahudi kavmi gibi hile 
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Ma‘āźallāh böyle cāhil olanlar cümle ĥayvānān  
 

edip dururlar. Allah, böyle câhil 
olan cümle hayvanlardan bizleri 
korusun.  
 

    677 O śūretler ki ėılmışlar ‘ibādetler bay-ı cānā  
‘Đbādet śūretā lākin yarın anlara ol mārān   
 

Ey cân! O sûretler ki ibâdet 
etmişlerdir. Görünüşte 
[yaptıkları] ibâdettir. Fakat o 
ibâdet yarın onlara yılan 
olacaktır. 
 

 678 Kimisine şeyāŧindir kimisine ‘aėāribdir  
Kimine nįran olmuşdur böyle dir ehl-i taĥėįėān  
 

Kimisine şeytan, kimisine zehirli 
bir hayvan, kimisine de ateş 
olacaktır. Hakîkat ehli böyle der.  
 

47474747    679 Yarın yevm-i ėıyāmetde ki yüzlerine çarparlar  
Ki ‘ibādet olan śūretleri anlara hem nįrān  
 

Yarın, kıyâmet gününde ibâdet 
olan sûretleri hem yüzlerine 
çarpılır, hem de o ibâdet onlara 
ateş olur.  
 

    680 Velākin ol muĥaėėıėān ki olmuş yüzi miĥrābda  
Yüzi secde-i Ĥaė olmuş görinür anlara Sübĥān  
 

Fakat o hakîkati arayanların 
yüzü mihraptadır. Yüzleri 
Hakk’ın secdesi olmuştur. 
Onlara Sübhân görünür.  
 

 681 ‘Đbādetler ider Ĥaėla oėur Ėurān daħi Ĥaėla  
Olur Ĥaėla gelür Ĥaėla gelürler cümlesi Ĥaėėān  
 

Hak’la ibâdet eder, Hak’la 
Kurân okur. Hak’la olup Hak’la 
gelir. Onların hepsi Hakk’a gelir. 
 

    682 Đlāhį cümleden olma ba‘įd sen çün ėarįbsin sen  
Görelim yüzini her ān çü sen ažher-i žāhirān  
 

Ey Allah’ım! Kimseden uzak 
olma. Çünkü sen yakın olansın. 
Her an yüzünü görelim. Çünkü 
sen zâhirlerin en zâhirisin. 
 

 683 Gözümde görinen sensiñ sözümde söylenen sensiñ  
Gören sensin bilen sensiñ nicesini görür körān 
 

Gözümde görünen ve sözümde 
söylenen sensin. Gören de bilen 
de sensin. Kör olanlar hangisini 
görürler? 
 

     KütübKütübKütübKütüb----i semāviyyeden i semāviyyeden i semāviyyeden i semāviyyeden ĐncĐncĐncĐncįlįlįlįl----i şeri şeri şeri şerįf ile Tevrātįf ile Tevrātįf ile Tevrātįf ile Tevrāt----ı şerı şerı şerı şerįfiįfiįfiįfiñ ñ ñ ñ 
müştemil oldımüştemil oldımüştemil oldımüştemil oldıāāāāı esrı esrı esrı esrārārārārı Fı Fı Fı Fātiātiātiātiĥaĥaĥaĥa----i şeri şeri şeri şerįfeniįfeniįfeniįfeniñ ne vechle ñ ne vechle ñ ne vechle ñ ne vechle 
cem‘ itdigini beyān iden ebyātcem‘ itdigini beyān iden ebyātcem‘ itdigini beyān iden ebyātcem‘ itdigini beyān iden ebyāt----ı şerı şerı şerı şerįfedir. įfedir. įfedir. įfedir.     
    

Semâvî kiSemâvî kiSemâvî kiSemâvî kitaplardan Đncîltaplardan Đncîltaplardan Đncîltaplardan Đncîl----i şerîf i şerîf i şerîf i şerîf 
ile Tevrâtile Tevrâtile Tevrâtile Tevrât----ı şerı şerı şerı şerîfin kapsîfin kapsîfin kapsîfin kapsadığı adığı adığı adığı 
sırları Fâtihasırları Fâtihasırları Fâtihasırları Fâtiha----i şerîfenin ne vechle i şerîfenin ne vechle i şerîfenin ne vechle i şerîfenin ne vechle 
topladığını anlatan kutsal topladığını anlatan kutsal topladığını anlatan kutsal topladığını anlatan kutsal 
beyitlerdir. beyitlerdir. beyitlerdir. beyitlerdir.     
    

 684 Gel ey oālum çü işitdiñ daħi bildiñ nedir esrār  
Ki Đncįl daħi hem Tevrāt ki olmuş müştemil Ėurān  
 

Gel ey oğlum! Çünkü esrârın ne 
olduğunu işittin ve bildin. 
Kurân, hem Đncil’i hem de 
Tevrat’ı kapsamıştır. 
 

    685 Nice müştemil olmuşdur ki sen ŧuyduñ bugün cānā  
Ol esrārlar ki Ėurānda olup bi’l-cümle ey yārān  
 

Ey cân! Nasıl kapsadığını bugün 
duydun. O sırların hepsi 
Kurân’da toplanmıştır.  
 

 686 Ki zįrā Fātiĥa cānā ki meźkūr anda olmuşdur  
Daħi źāt daħi hem śıfat daħi ef‘āl işit cānān  
 

Çünkü Fâtiha, zât, sıfat ve fiiller 
onda zikrolunmuştur. Ey cân işit. 
 

    687 Ki ĥaŜerāt-ı cem‘ itdi ulūhiyyet biri añla  Bütün hazretleri bir araya 
topladı. Biri ulûhiyet, biri 
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Biri de hem rübūbiyyet biri ĥaŜret hem Raĥmān  
 

rübûbiyet biri de hazret-i 
Rahmân’dır.  
 

    688 Biri de raĥmetidir bil daħi mālikiyyet biri  
Ki anlar cümlesi beşdir budur esrār hem Ėurān  
 

Bil ki biri de [onun] rahmetidir. 
Biri ise mâlik olmasıdır. Onların 
hepsi beş tanedir. Kurân ve 
esrârı budur. 
 

 689 Ki źāt-ı eĥad-i muŧlaė ki işāret aña lillāh  
Ki mebde’ oldı eşyāya odur hem sırr-ı bāŧınān  
 

Mutlak tekin kendisine işaret, 
lillâhtır. O, eşyaya başlangıç 
oldu. Hem bâtının sırrı da odur.  
 

    690 Daħi Rabb ol vücūd oldı mažāhir oldı hem eşyā’  
Ki Rabbü’l-‘ālemįn geldi oėu Fātiĥa-i Ėurān  
 

Rab, vücûda bile geldi. Hem 
eşyaya mazhar oldu. Âlemlerin 
Rabb’i geldi. Kurân’ın Fâtihasını 
oku.  
 

 691 Zirā eşyā işit cānā vücūdātı hüviyyātı  
Bi-esrihā ider taĥmįd ki oldı mažhar-ı Yezdān  
 

Đşit ey cân! Çünkü eşya, 
varlıkları ve hakîkatleri hep bir 
arada hamdeder. Çünkü o, 
Allah’ın mazharı oldu.  
 

    692 Ħavāś hem kemālātı ider śıfāt-ı Ĥaė ižhār  
Bu da ĥamd oldı ey cānā budur tesbįĥ hem Sübĥān  
 

Hakk’ın sıfatları hem nitelikleri 
hem de olgunlukları meydana 
çıkarır. Ey cân! Bu da hamdoldu 
ki Sübhân’ın tesbîhi budur.  
 

 693 Ta‘ayyünātını hem bil delįl-i vaĥdaniyyetdir  
Nice taėdįs ü tesbįĥler iderler dā’imā her ān  
 

Onun âşikar olmasını bil. 
[Âşikâr olması] birliğinin 
delilidir. Her an şükredip, onu 
tesbih ederler. 
 

    694 Anıñçün ‘ālemįn lafžı ‘alemden müştaė olmuşdur  
Ki Ĥaė anlarla bilindi ki dirler aña ‘ālemān  
 

Bu yüzden “âlemler” kelimesi 
âlemden türemiştir. Hak, onlarla 
bilindiği için ona “Âlem” derler.  
 

 695 Niçün cem‘-i ‘uėūl geldi dinildi ‘ālemįn cānā  
Oėu hem sen de bir nükte daħi ol nükte digerān  
 

Ey cân! Neden akıllar çoğul 
olarak geldi ve “âlemler” 
denildi? Sen de bir nükte oku ve 
o nükte de başka olsun. 
 

48484848    696 Ki zįrā Rabb olan Allāh ider terbiye’ bil sen  
Đki dürlü biri  žāhir biri de bāŧın ey cānān  
 

Ey sevgili! Zîra Rab olan Allah, 
biri zâhir biri bâtın olmak üzere 
iki türlü terbiye eder. Bilesin. 
 

    697 O žāhir terbiye cānā kemālātını virmekdir 
Kemāle varır ol eşyā’ odur kemāl-i žāhirān  
 

Ey sevgili! O zâhir terbiye, 
olgunluk vermektir. Görünen 
olgunluk, o eşyanın kemâle 
varmasıdır. 
 

 698 Daħi terbiye-i bāŧın odur ki cümle hem vardır  
Olur ‘ilm-i ma‘ārifle ider ikmālin ol Yezdān  
 

Bâtın terbiye herkeste olan 
terbiyedir. Mârifet ilmiyle olur. 
O Allah, kemâle erdirir.  
 

    699 Muĥaśśal cümle eşyā’ bil olur ħāliėleriñ ‘ārif  
Anı tesbįĥ iderler hem ki zįrā oldılar ĥayyān 
 

Kısacası bütün eşya bil ki 
âriflerin yaratıcısınındır. Hem 
onu tesbîh de ederler. Çünkü 
[onlar] canlı oldular.  
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 700 Daħi ol ism-i Raĥman bil ifāŜa-i vücūd itmiş  

Cemį‘ eşyā’ olur feyŜ ki olur raĥmet-i Raĥmān  
 

Bil ki o Rahmân ismi vücûda 
dağılmıştır. Bütün eşya 
Rahmân’ın rahmetiyle çoğalır. 
 

    701 Ne kim var a‘la vu esfel virür Raĥmān aña ĥažlar  
Ki zįrā raĥmeti ‘āmdır nedir şeyŧān nedir insān  
 

Âlâ ve aşağılık olan kim varsa 
Rahmân ona haz verir. Çünkü 
rahmeti herkese aittir. Şeytan ve 
insan ayırt etmez. 
 

 702 Daħi ism-i Raĥįm bil sen ki ol ħuśūśi raĥmetdir  
O raĥmetle olan merbūb gelüpdür ancaė ol insān  
 

Sen onun Rahîm ismini de bil. O 
isim husûsi bir rahmettir. O 
rahmetle ancak [Allah’a] kul 
olan insan gelmiştir.  
 

    703 Ya’ni insān-ı kāmil bil śaėın ĥayvānı sen śanma  
Zirā ol kāmil-i insān ol oldı śūret-i Raĥmān  
 

Kısacası kâmil insanı tanı. Sakın 
sen hayvanı [insan] sanma. 
Çünkü kâmil insan Rahmân’ın 
sûreti oldu.  
 

 704 O buldı ħāśśa-i raĥmet mükemmel oldı hem kāmil  
Daħi mürşid-i Ĥaė oldı oėu anlara besinān  
 

O, rahmet özelliği bularak hem 
kâmil hem de gerçek bir mürşit 
oldu. Onlara besinân oku. 
 

    705 Đşāret oldı ef‘āle alanlar źevė-i ef‘āli  
Raĥįmleriñ şühūd itdi Raĥįme oldı mažharān  
 

Amellerin zevkini alanlar 
amellere işâret oldu. 
Rahîm’lerine şühûd ederek 
Rahîm’e mazhar oldu.  
 

    706 Daħi ol ism-i Mālik bil o müntehį olur cānā  
Ki yevmü’d-dįnde ol Mālikden aldı ceza ol insān 
 

Ey cân! O Mâlik ismini de bil. O 
son noktadır. Đnsan kıyâmet 
gününde o Mâlik’ten ceza aldı. 
 

  ĤĤĤĤaė celaė celaė celaė cellelelele    vvvvü ‘alā ü ‘alā ü ‘alā ü ‘alā ĥaĥaĥaĥaŜretleriniŜretleriniŜretleriniŜretleriniñ herkesiñ isti‘dñ herkesiñ isti‘dñ herkesiñ isti‘dñ herkesiñ isti‘dādādādādına ına ına ına 
göre cezā vu mükāfātgöre cezā vu mükāfātgöre cezā vu mükāfātgöre cezā vu mükāfātı olup bir dürlü olmadıı olup bir dürlü olmadıı olup bir dürlü olmadıı olup bir dürlü olmadıāāāāını ını ını ını 
beyān u tibyān ider ebbeyān u tibyān ider ebbeyān u tibyān ider ebbeyān u tibyān ider ebyātyātyātyāt----ı şerı şerı şerı şerįfedir. įfedir. įfedir. įfedir.     
    

Hak hazretlerinin, onun yüceliği Hak hazretlerinin, onun yüceliği Hak hazretlerinin, onun yüceliği Hak hazretlerinin, onun yüceliği 
artsın, herkesin istidâdına göre artsın, herkesin istidâdına göre artsın, herkesin istidâdına göre artsın, herkesin istidâdına göre 
ceza ve mükâfatı olup ceza ve mükâfatı olup ceza ve mükâfatı olup ceza ve mükâfatı olup [insanlara [insanlara [insanlara [insanlara 
karşı]karşı]karşı]karşı]    tek türlü olmadığını tek türlü olmadığını tek türlü olmadığını tek türlü olmadığını 
anlatan kutsal beyitlerdir. anlatan kutsal beyitlerdir. anlatan kutsal beyitlerdir. anlatan kutsal beyitlerdir.     
    

    707 Eger zāhid ü ‘ābidse cezādır cennet ü ĥūrān  
Eger vāśıl-ı ef‘ālse tecellį ef‘āl ey cānān  
 

Ey sevgili! Eğer [kişi] zâhid ve 
âbidse cennet ve hûriler ona 
cezadır. Eğer amellerine kavuşan 
biriyse amelleri ona tecelli eder. 
 

 708 Cezā ol sālike olur ki zįrā fena-i ef‘āl  
Ki çün fānį olupdur ol tecellį fi‘l virir Yezdān  
 

Zîrâ amellerini fenâ etmek o 
sâlike ceza olur. Çünkü o fâni 
olmuştur. Allah, ona amelinin 
tecellisini verir. 
 

    709 Eger fenā’ śıfāt itse tecellį-i śıfāt-ı Ĥaė  
Cezā olur aña bį-şek ki ol śıfātda sālikān  
 

Eğer sıfatları fenâ etse, Hakk’ın 
sıfatlarının tecellisi o sıfattaki 
sâliklere şüphesiz ceza olur.  
 

 710 Eger fenā’-i źāt itse beėā-i źāt bilā-şübhe  
Olur cezā’ ol sālik böyledir cūd-ı sālikān  
 

Eğer zâtı fenâ etse, zâtın bekâsı 
o sâlike şüphesiz ceza olur. 
Sâliklerin cömertliği böyledir. 
 

    711 O źāt-ı muŧlaė-ı Yezdān ki ol ĥaŜretleri cāmi‘  Allah’ın mutlak zâtı, bütün 
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Çün oldı aña ĥamd oldı cemį‘ eşyāda maħśūśān  
 

hazretleri toplar. Hamd ona oldu. 
Çünkü o, bütün eşyada belli 
oldu. 
 

 712 Aña vücūd cemį‘ eşyā’ daħi evsāf daħi ef‘āl  
Bi-külli esması anıñ odur Ĥāmid ü Maĥmūdān  
 

Bütün eşya, sıfatlar ve fiiller ona 
vücuttur. Hepsi onun esmâsıdır. 
Hamîd ve Mahmûd odur. 
 

49494949    713 Nice mebde’ olup Allāh daħi ma‘ād o Mālikdir  
Daħi mebde’ ma‘ād beyni vü cem‘le geldi tafśįlān  
 

Nasıl ki başlangıç Allah 
olmuşsa, dönülüp gidilecek yer 
yine o Mâlik’tir. Tafsil, 
başlangıç ile son arasında ve 
toplu bir şekilde geldi.   
 

    714 Ki ya‘ni cins-i ĥamdler hem daħi hem küll-i ĥamd 
olmuş  
Lisān-ı cem‘ ile eşyā’ aña ĥāmid ü maĥmūdān  
 

Kısaca çeşitli hamdler hem de 
hamdlerin tamamı olmuştur. 
Eşya, bütün dillerle beraber ona 
hamd eden ve hamd edilen 
olmuştur. 
 

 715 Cemį‘ eşyāda ĥāmid ol nice maĥmūd daħi olmuş  
Zirā ol žāhir-i mažhar o Rabdir olmadı āayrān  
 

Bütün eşyada hamd eden nasıl 
hamd edilen olmuştur? Çünkü o, 
bir başkası değil, mazharın zâhiri 
olan Rab’dir. 
 

    716 O sālik Ĥaėėa çün itdi daħi eşyāda hem gördi  
Ol esmā’ daħi ĥaŜrātda ħiŧāb eyledi ol insān  
 

O sâlik Hakk’ı eşyada gördüğü 
gibi o esmâ dahi o insanın 
huzurunda hitap etti. 
 

  FātiFātiFātiFātiĥaĥaĥaĥa----i şeri şeri şeri şerįfeniįfeniįfeniįfeniñ ehlñ ehlñ ehlñ ehl----i şühi şühi şühi şühūduūduūduūduñ ñ ñ ñ ĖurānĖurānĖurānĖurānı vu şühı vu şühı vu şühı vu şühūdūdūdūdı ı ı ı 
üzüzüzüzeeeere nüzūl itdigini vü ehlre nüzūl itdigini vü ehlre nüzūl itdigini vü ehlre nüzūl itdigini vü ehl----i hidāyeti hidāyeti hidāyeti hidāyet----i i i i 
MuMuMuMuĥammediyyĥammediyyĥammediyyĥammediyyįn śāįn śāįn śāįn śāĥibĥibĥibĥib----i cem‘ü’li cem‘ü’li cem‘ü’li cem‘ü’l----cem‘ olup gerek cem‘ olup gerek cem‘ olup gerek cem‘ olup gerek 
ññññāllįn ü gerek maāllįn ü gerek maāllįn ü gerek maāllįn ü gerek maāāāāññññūbįn kimlerden ‘ibāret olacaūbįn kimlerden ‘ibāret olacaūbįn kimlerden ‘ibāret olacaūbįn kimlerden ‘ibāret olacaāāāāını ını ını ını 
dadadadaħi beyħi beyħi beyħi beyān ider ebyātān ider ebyātān ider ebyātān ider ebyāt----ı şerı şerı şerı şerįfedir. įfedir. įfedir. įfedir.     
FaślFaślFaślFaśl----ı fı fı fı fįįįį----beyān ehlbeyān ehlbeyān ehlbeyān ehl----i ñi ñi ñi ñāllįn ü maāllįn ü maāllįn ü maāllįn ü maāāāāññññūbįn ūbįn ūbįn ūbįn     
    

FâtihaFâtihaFâtihaFâtiha----i şerîfenin i şerîfenin i şerîfenin i şerîfenin müşâhede müşâhede müşâhede müşâhede 
ehlinin ehlinin ehlinin ehlinin Kurân’ı görmesiKurân’ı görmesiKurân’ı görmesiKurân’ı görmesi    üzerine üzerine üzerine üzerine 
indiğini ve Muhammedî hidâyet indiğini ve Muhammedî hidâyet indiğini ve Muhammedî hidâyet indiğini ve Muhammedî hidâyet 
ehlinin Cem’in Cem’i sâhibi olup ehlinin Cem’in Cem’i sâhibi olup ehlinin Cem’in Cem’i sâhibi olup ehlinin Cem’in Cem’i sâhibi olup 
gerek günahkâr, gerek gazâba gerek günahkâr, gerek gazâba gerek günahkâr, gerek gazâba gerek günahkâr, gerek gazâba 
uğramış kişilerin kimlerden uğramış kişilerin kimlerden uğramış kişilerin kimlerden uğramış kişilerin kimlerden 
ibâret olduğunu anlatan kutsal ibâret olduğunu anlatan kutsal ibâret olduğunu anlatan kutsal ibâret olduğunu anlatan kutsal 
beyitlerdir. beyitlerdir. beyitlerdir. beyitlerdir.     
Günahkâr ve gazâbaGünahkâr ve gazâbaGünahkâr ve gazâbaGünahkâr ve gazâba    uğramış uğramış uğramış uğramış 
kişileri anlatan fasılkişileri anlatan fasılkişileri anlatan fasılkişileri anlatan fasıldır. dır. dır. dır.     
    

    717 Didi °⇓Π〈↓142 ey Rabbim bize eyle hidāyetler  
Bulalım müstaėįm rāhıñ ki anlar oldı mün‘imān  
 

“Ey Rabb’im! “Bize hidâyet ver. 
Doğru yolunu bulalım” dediler. 
Onlar Allah’a yaraşır yolda 
oldular.  
 

 718 Ki anlar raĥmetiñ ħāśśıñ ki ism-i Raĥimin virmiş  
O rāha °⇓Π〈↓143 yā Rabb o rāh-ı kāmil-i insān  
 

Onlara rahmetinin hasını Rahîm 
ismin vermiş. Yâ Rabbi! O yola 
bizi hidâyet eyle. O yol, kâmil 
insanın yoludur.  
 

    719 O rāh-ı müstaėįm cānā o rāh-ı enbiyā’ bil sen  
Daħi vereŝe ol rāhda ki cānlar virdiler yārān  
 

Ey cân! Bil ki o doğru yol 
nebîlerin yoludur. O yolda 
mirasçılar canlarını verdiler. 
 

                                                 
142 Fatiha 1/6: Bize hidâyet ver. 
143 Fatiha 1/6: Bize hidâyet ver. 
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 720 Daħi ol Ĥaėėı görmüş ol dimezden °⇓Π〈↓144 evvel  
Çü gördi eşyada Rabbiñ ‘ibādetler saña Yezdān  
 

O “Bize hidâyet ver” demeden 
evvel Hakk’ı görmüştür. Çünkü 
Rabb’ini eşyada gördü. 
Allah’ım, bütün ibâdetler 
sanadır.  
 

    721 Daħi āayrı saña ancaė iderim müsta‘įn ol sen  
Ki zįrā āayrı senden hiç bulunmaz kimse müste‘ān  
 

Bundan başka senden ancak 
yardım isterim. Çünkü senden 
başka yardım edecek hiç kimse 
yoktur.   
 

    722 Zirā ben yoāıdım oldum vücūduñla daħi geldim  
Vücūdun vücudumdur hem ki sen ‘ābid ü ma‘būdān  
 

Çünkü ben yoktum. Senin 
vücûdunla oldum ve [dünyaya] 
geldim. Vücûdun vücûdumdur. 
Sen hem ibâdet eden hem de 
ibâdet edilensin.  
 

 723 Daħi ol sālik-i dānā du‘āsında ne dir añla  
Ve āayri’l-maāñubuñ daħi ki dirsin eylediñ iź‘ān  
 

O bilgili sâliğin duâsında ne 
dediğini anla. “Kendisine gazap 
olunanlardan başkası” diyerek 
izân edersin.  
 

    724 Ki ya‘ni ey benim Rabbim hidāyet eyle ol rāha  
Ki τϖν⊂ ″υΖ„↓ ℵϖ∠145 ki olmuşdur eyā Raĥmān  
 

Yani ey benim Rabb’im! O yola 
bizi hidâyet eyle. Çünkü [o yol] 
kendisine gazap olunanlardan 
başkasının yolu olmuştur.  
 

 725 O rāh-ı maāñub-ı ‘aleyh o rāhlar rāh-ı žulmetdir  
Ki rāh-ı cismaniyyetde ėalanlar odur hem rāhān  
 

O gazâba uğrayanların yolu, 
zulmet yoludur. O yollar madde 
yolunda kalanların tuttuğu 
yoldur. 
 

    726 Ĥicāb-ı cismaniyyetde daħi leźā’iź-i hisde 
Ki ehl-i žāhir olanlar o rāhda cümle maĥbūsān 
 

Zâhir ehli olanların hepsi 
cismâniyet hicâbında ve hislerin 
lezzetlerinde hapistir. 
 

 727 Çıėamaz ĥüsn-i žāhirden tecellį itmemiş bāŧın  
Olar bāŧında ėalmışdır olardır cümle maāñūbān  
 

Zâhirin güzelliğinden 
çıkamazlar, bâtın onalara tecelli 
etmemiştir. Gazâba uğrayanların 
hepsi bâtında kalanlardır.  
 

    728 Baėarlar Yehudān gibi görürler žāhiren anlar  
Ruĥāniyyetleri memsūħ u taĥėįė cümlesi ĥayvān 
 

Onlar Yahudiler gibi bakarlar ve 
zâhiren görürler. Ruhlarının hâli 
şekil değiştirmiştir ve hepsi 
hakîkatte hayvandır.  
 

50505050    729 Şu rāhdan eylegil Rabbim beni maĥfūž śaėın ėılma  
O rāh-ı maāñubāna sen müşārik beni ey Raĥmān  
 

Rabb’im, beni şu yoldan koru! 
Ey Rahmân! Sakın beni o gazap 
yoluna ortak etme.  
 

    730 Ki ya‘ni ism-i Raĥmāndan alurlar raĥmetin ĥažžın  
Ki anlar raĥmet-i ‘āmda olurlar cümle maāñūbān  
 

Yani rahmetinin hazzını Rahmân 
isminden alırlar. Onların hepsi, 
herkese ait olan rahmetinde 
gazâba uğramış olurlar.  
 

                                                 
144 Fatiha 1/6: Bize hidâyet ver. 
145 Fâtiha 1/7: Kendisine gazap olunanlardan başkası. 
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    731 Olar maŧrūd-ı bāŧındır ĥicāb-ı cismaniyyetde  
Ėalupdur cümlesi maĥbūs olar ez-cümle Yehūdān  
 

Onlar, maddenin perdesinde 
bâtının kovulmuş olanlarıdır. 
Hepsi mahbûs kalmıştır. Onların 
hepsi Yahudi’dir. 
 

 732 Daħi ol şāhid-i dānā oėur hem dir σϖ⇔°Ζ⇔↓ 146 
Ki ya‘ni ey benim Rabbim ki ėıl sen beni maĥfūžān  
 

O bilen şahit “Doğru yolu 
şaşırmışlar”ı okur. Yani “Ey 
benim Rabbim! Sen beni koru” 
der. 
 

    733 Ki σϖ⇔°Ζ⇔↓ 147 olanlardır ki bāŧında ėalanlardır  
Nurāniyyetle maĥcūbān olardır oldılar ñāllān  
 

Doğru yolu şaşırmış olanlar, 
bâtında kalanlardır. Onlar, 
nurâniyetle mahcûb olan ve 
doğru yoldan ayrılanlardır. 
 

 734 Olar hem ehl-i teşbįhdir vücūd-ı Ĥaėėı ĥaśr itmiş  
Olar ėavm-i naśārādır olar olmadı žāhirān  
 

Onlar Hakk’ın vücudunu 
hasretmiş olan teşbih ehli ve 
Hristiyan kavmidir. Onlar zâhir 
olmadılar.  
 

    735 Olar aĥėām-ı žāhirle muėayyed olmadılar bil  
Bilemezler nedir žāhir olar bi’l-cümle zindįėān  
 

Bil ki onlar zâhir hükümlerle 
bağlı kalmadılar. Zâhir nedir, 
diye bilemezler. Onların hepsi 
zındıktır. 
 

 736 O kim ol mažhar-ı Aĥmed daħi Muĥammede 
meşreb  
O Ĥaėėı ħalėıla cānā bulur hem oldı Maĥmūdān  
 

O Ahmed’e mazhar ve 
Muhammed’e meşrep olan 
kimdir? O kişi hem Hakk’ı 
halkla bulur, hem de Mahmûd 
gibi olur. 

    737 Görür dārı vu diyārı fenā olmuş beėā bulmuş  
Eli kārda gözi yārda görinür aña dilberān  
 

Dârı ve diyârı görür. Fenâ olup, 
bekâyı bulur. Eli kârda, gözü ise 
yârdadır. Ona dilber görünür. 
       

 738 Cemį ĥaŜrātını Ĥaėėıñ müşāheddir daħi bulmuş  
Ĥaė ile Ĥaė olupdur ol budur ol śūret-i Raĥmān 
 

Hakk’ın bütün hazretlerini 
bulmuş ve de görmüştür. Hak ile 
Hak olmuştur. Rahmân’ın sûreti 
bu kişidir.  
 

    739 O rāhdır rāh-ı mün‘imān śırāŧ-ı müstaėįm oldur  
O rāhla Muśŧafā oldı o rāhda oldı o sulŧān  
 

O yol, Allah’ın yolu ve doğru 
yoldur. O yolla birlikte Mustafa 
oldu. O yolda o sultan oldu.  
 

  LisānLisānLisānLisān----ı tevı tevı tevı tevĥĥĥĥįd ile niyāz iden ebyātįd ile niyāz iden ebyātįd ile niyāz iden ebyātįd ile niyāz iden ebyāt----ı şerı şerı şerı şerįfedir.įfedir.įfedir.įfedir.    
    

Tevhit lisânıyla niyaz eden kutsal Tevhit lisânıyla niyaz eden kutsal Tevhit lisânıyla niyaz eden kutsal Tevhit lisânıyla niyaz eden kutsal 
beyitlerdir.beyitlerdir.beyitlerdir.beyitlerdir.    
    

    740 Ħudāyā rāh-ı Aĥmedden bizi dūr itme dūr itme  
Ki seniñ cūd u feyŜiñ hem alurlar cümle ‘āśiyān  
 

Ey Allah’ım! Bizi Ahmed’in 
yolundan uzaklaştırma. Hem 
bütün âsiler senin cömertlik ve 
feyzini alırlar. 
 

    741 Ki maĥŜ-ı faŜl-ı luŧfuñdan ki Muśŧafā bize geldi  
O nūr-ı şem‘a-i źātdan nice nūr itdi tenvįrān  
 

Lütfunun ta kendisinden Mustafa 
bize geldi. O zâtın fitilinin 
nûrundan pek çok nûr 
aydınlandı. 

                                                 
146 Fâtihâ 1/7: Doğru yolu şaşırmışlar. 
147 Fâtihâ 1/7: Doğru yolu şaşırmışlar. 
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 742 Nice şevāhid ü āyāt u tafśįlāt u beyyināt  

Nice žulmātı ref ‘ itdi bizi nūr itdi ol Ėurān  
 

Nice şahit, âyet, tafsilat ve delil 
pek çok karanlığı kaldırdı. O 
Kurân bizi nûrlandırdı.    
 

    743 Đçirdi nice cāmlar hem ü sarħoş itdi ėandırdı  
Ve senden āayrısın yā Rab ne ümler bıraėdı ne 
ābān148  
 

Pek çok kadeh içirdi ve sarhoş 
edip kandırdı. Yâ Rabbi! Senden 
başka ne anne ne de babalar 
bıraktı. 
 

 744 Ėapasak gözümüz her ān görinürsüñ bay-ı cānā  
Daħi gözümüzi açsak sen olsun ki görür körān  
 

Ey yüce sevgili! Gözümüzü 
kapasak da açsak da her an 
görünürsün. Sen osun ki körler 
bile seni görür.  
 

    745 Görinen sen gören sensiñ bulunan sen bulan sensiñ  
Busun ben bir ėurı ta‘bįr ki sen var olmadı āayrān 
 

Görünen ve gören sensin. 
Bulunan ve bulan sensin. Kuru 
tâbirimle sen busun ki: Sadece 
sen varsın. Senden başkası 
yoktur.  
 

  FātiFātiFātiFātiĥaĥaĥaĥa----i şeri şeri şeri şerįfeniįfeniįfeniįfeniñ müştemil oldıñ müştemil oldıñ müştemil oldıñ müştemil oldıāāāāı ı ı ı ĥaĥaĥaĥaŜerātŜerātŜerātŜerātı tafı tafı tafı tafśįl ider śįl ider śįl ider śįl ider 
ebyātebyātebyātebyāt----ı şerı şerı şerı şerįfedir. įfedir. įfedir. įfedir.     

FâtiFâtiFâtiFâtihahahaha----i şerîfenin i şerîfenin i şerîfenin i şerîfenin kapsakapsakapsakapsadığı dığı dığı dığı 
hazretleri açıklayan kutsal hazretleri açıklayan kutsal hazretleri açıklayan kutsal hazretleri açıklayan kutsal 
beyitlerdir.beyitlerdir.beyitlerdir.beyitlerdir.    

51515151     FaślFaślFaślFaśl----ı fı fı fı fį beyān esrārį beyān esrārį beyān esrārį beyān esrār----ı Fı Fı Fı Fātiātiātiātiĥaĥaĥaĥa----i şeri şeri şeri şerįfeįfeįfeįfe    
    

FâtihaFâtihaFâtihaFâtiha----i şerîfenin esrârını ai şerîfenin esrârını ai şerîfenin esrârını ai şerîfenin esrârını anlatan nlatan nlatan nlatan 
bölümdür.bölümdür.bölümdür.bölümdür.    
    

 746 Gel ey cānā çün işitdiñ birāz Fātiĥanıñ sırrıñ  
Đşit besmele şāmil oldıāı esrārı it iź‘ān  
 

Gel ey sevgili! Fâtihâ’nın sırrını 
biraz işittiğin gibi Besmele’nin 
kapsadığı esrârı da işitip kavra. 
 

    747 Çü Fātiĥada bi’l-cümle olan esrār olup şāmil  
Daħi besmelede oldı işit cānā idüp įėān  
 

Çünkü Fâtiha’da olan bütün 
esrâr besmelede de toplandı. Ey 
cân! Đşitip sağlam bil. 
 

    748 Đsm ol şey ŧurur ki bir şey’i anıñla bilinüpdür 
Nedir ismullah işit kim didiler ehl-i taĥėįėān  
 

Đsim o şeydir ki bir şeyi onunla 
bilirsin. Đşit ki tahkîk ehli: 
“Allah’ın ismi nedir?” diye 
sordular.  
 

 749 Daħi bil sen ki envā‘-ı śuver cānā olur esmā’  
Ĥaėėa anlar ki zįrā cümlesi ider delāletān  
 

Ey cân! Sen dahi bil ki sûretlerin 
çeşiti esmâ olur. Çünkü onların 
hepsi Hakk’a delâlet eder. 
 

    750 Kemālāt u ħavāśları ile daħi hüviyyātla  
Śıfāt u źāta hem dāldır odur esrār hem Ėurān  
 

Olgunlukları, nitelikleri ve 
hakîkatleriyle sıfatlara ve zâta 
işarettir. Kurân’ın esrârı odur. 
 

 751 Vücūdātları añla sen o vech-i Ĥaėėa dāl olmuş  
Ta‘ayyünātları cānā olur vaĥdetine bürhān  
 

Ey cân! Anla ki onların vücûtları 
o Hakk’ın vechine işârettir. 
Âşikâr olmaları Hakk’ın 
birliğine delildir.  
 

    752 Daħi ismu’l-lah ey cānā ki źāt-ı muŧlaė olmuşdur  
Ki ya‘ni ittiśāfdan ol daħi lā-ittiśāfdan ėan  

Ey cân! Allah’ın ismi bile 
mutlak zât olmuştur. Yani 
nitelenebilir ve nitelenemez 

                                                 
148 Bu mısrada vezin problemi vardır.  
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 olduğuna inan. 
 

 753 Mücerred daħi hem muŧlaė ki dirler aña ismü’l-
leźźāt  
Ki ya‘ni źāt-ı muŧlaėdan ‘ibāretdir bay-ı cānān  
 

Hem tecrit edilmiş hem de 
mutlaktır. Ona: “Lezzetlerin 
ismi” derler. Ey yüce sevgili! 
Kısacası [o isim] mutlak zâttan 
ibârettir. 

    754 Daħi ol ism-i Raĥmān hem çü bildiñ sen müfįŜ 
oldur  
Cemį‘ eşyā’ ėavābille virür ol raĥmet-i Raĥmān  
 

Aynı zamanda Rahmân isminin 
feyiz veren olduğunu bildin. 
Bütün eşya kâbileler hâlinde 
Rahmân’ın rahmetini verir.    
 

 755 Anıñla evla’ eşyā kemāline varır añla  
Bidāyete olur raĥmet ne kim var a‘la esfelān  
 

Eşya onunla daha iyi kemâle 
varır. Yüce ve sefil olan kim 
varsa başlangıca rahmet olur.    
 

    756 Nitekim ism-i Raĥįm bil odur nihāyet-i raĥmet  
Ki nev‘-i insan a‘lā anıñla oldı tekmįlān  
 

Nitekim Rahîm ismini bil ki 
rahmetinin nihâyeti odur. Yüce 
insan sınıfı onunla kemâle erdi. 
 

    757 Muĥaśśal ma‘na-i Besmele oldur degil ey cānım  
Ki ya‘ni oėurum hem bed’ derim śūret-i Raĥmān  
 

Ey canım! Sözün kısası, 
Besmele’nin mânâsı başlangıç 
okuyup hem de Rahmân’ın 
sûretini söylemek değildir.  
 

 758 Olan ol śūret-i cem‘iyyet-i insān-ı a‘žam ki  
Đder źāta śıfāt ile daħi ef‘āle hem bürhān  
 

O yüce insan topluluğunun 
sûreti, sıfatlarla zâta ve fiilere 
delil olur. 

    759 O geldi ism-i a‘žam bil ne kim var oldı ėā’imdir  
Anıñla añla ey cānım o durur sırr hem Ėurān 
 

Bil ki ism-i azâm geldi. Ne varsa 
hepsinin yerine geçti. Ey canım! 
Onunla anla ki Kuran’ın sırrı o 
ism-i azâmdır.  
 

  FaFaFaFaħrħrħrħr----i ‘ālem efendimizii ‘ālem efendimizii ‘ālem efendimizii ‘ālem efendimiziñ ñ ñ ñ ◊◊◊◊°°°°↓↓↓↓    θθθθππππΦΦΦΦ⇑⇑⇑⇑    ΓΓΓΓΗΗΗΗ∈∈∈∈±±±±    θθθθννννλλλλ⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓    ∉∉∉∉⇑⇑⇑⇑↓↓↓↓υυυυ÷÷÷÷    

ΓΓΓΓϖϖϖϖδδδδ⊂⊂⊂⊂↓↓↓↓149149149149        ĥĥĥĥadįadįadįadįŝŝŝŝ----i şeri şeri şeri şerįflerini fi’lįflerini fi’lįflerini fi’lįflerini fi’l----cümle şercümle şercümle şercümle şerĥidiĥidiĥidiĥidir. r. r. r.     
FaślFaślFaślFaśl----ı fı fı fı fį beyān ėadru’nį beyān ėadru’nį beyān ėadru’nį beyān ėadru’n----nebį nebį nebį nebį śśśśallallāhu ‘aleyhi allallāhu ‘aleyhi allallāhu ‘aleyhi allallāhu ‘aleyhi 
vesellevesellevesellevesellemmmm    
    

Âlemin övüncü efendimizin Âlemin övüncü efendimizin Âlemin övüncü efendimizin Âlemin övüncü efendimizin 
““““[Sözlerin en anlamlısı][Sözlerin en anlamlısı][Sözlerin en anlamlısı][Sözlerin en anlamlısı]    KurânKurânKurânKurân----ı ı ı ı 
Kerîm bana verildi ve ben dinleri Kerîm bana verildi ve ben dinleri Kerîm bana verildi ve ben dinleri Kerîm bana verildi ve ben dinleri 
tamamlamak için gönderildimtamamlamak için gönderildimtamamlamak için gönderildimtamamlamak için gönderildim” ” ” ” 
kutsal hadkutsal hadkutsal hadkutsal hadîîîîsini sini sini sini nihayette şerhidir.  nihayette şerhidir.  nihayette şerhidir.  nihayette şerhidir.      
Nebîlerin en değerlisiniNebîlerin en değerlisiniNebîlerin en değerlisiniNebîlerin en değerlisini, salât ve, salât ve, salât ve, salât ve    
selâmselâmselâmselâm    onaonaonaona    olsun, olsun, olsun, olsun, anlatan anlatan anlatan anlatan 
bölümbölümbölümbölümdür.dür.dür.dür.    
    

    760 Anıñçün ĥaŜret-i Aĥmed buyurdı hem ĥadįŝinde  
Ki θνλ⇔↓ ∉⇑↓υ÷ σ±150 ki virildi işit yārān  
 

Onun için Hz. Ahmed hadîsinde 
“Cevâmiü’l-Kelim [Kurân-ı 
Kerîm] bana verildi” diye 
buyurmuştur. Đşit ey dost!  
 

 761 Diger bir daħi ĥadįŝde sa‘ādetle buyurmuşdur  
Ki mekārim-i aħlāėı ki ba‘ŝ oldum mütemmimān 
 

Başka bir hadiste de: “Ben güzel 
ahlâkı tamamlamak üzere 
gönderildim” diye saâdetle 
buyurmuştur.  
 

52525252    762 Nedir ol kelim ey cānā Resulullāha virmişler  
Ki ol ĥaėāyıė-ı eşyā’ olupdur sen bil ey yārān  

Ey cân! Allah’ın Resûl’üne 
verdikleri o sözler nedir? Bil ki o 

                                                 
149 [Sözlerin en anlamlısı] Kurân-ı Kerîm bana verildi ve ben dinleri tamamlamak için gönderildim. 
150 Cevâmiü’l-Kelim [Kurân-ı Kerîm] bana verildi. 
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 eşyânın hakîkati olmuştur.  
 

 763 Nedir mekārimü’l-aħlāė mütemmim oldıāı Aĥmed  
Ki ol śūret-i eşyādır ki andan geldi imdādān  
 

Ahmed’in tamamlamış olduğu 
güzel ahlâk nedir? O, eşyanın 
sûretidir ki yardım ondan geldi.  
 

    764 Odur evvel odur āħir odur žāhir odur bāŧın  
Ki ‘arş u ferş ü zerreler anıñla oldılar feyŜān  
 

Evvel odur, âhir odur, zâhir ve 
bâtın odur. Gökyüzü, yeryüzü ve 
zerreler onunla feyizlendi. 
 

    765 Odur besmele-i Raĥmān odur Fātiĥa-i Ėurān  
Odur Đncįl odur Tevrāt odur hem mažhar-ı Ėurān 
 

Rahmân’ın Besmelesi ve 
Kurân’ın Fâtiha’sı odur. Đncil, 
Tevrat ve Kurân’ın mazharı 
odur. 
 

 766 Odur Aĥmed odur Maĥmūd odur dilber odur ‘āşıė  
Odur icmāl odur tafśįl odur hem cilve-nümāyān  
 

Ahmed odur, Mahmûd odur, 
sevgili de âşık da odur. Đcmâl ve 
tafsîl odur, hatta cilve yapan 
odur. 
 

    767 Anıñla oėurum hem de anıñla hem bed’ itdim 
Odur bismillah-ı a‘žam şükürler daħi hem ĥamdān  
 

Onunla okurum, hem de onunla 
başlarım. En büyük besmele, 
şükürler ve hamdler odur.  
 

  BesmeleBesmeleBesmeleBesmele----i şeri şeri şeri şerįfeniįfeniįfeniįfeniñ gerek lafñ gerek lafñ gerek lafñ gerek lafžen vu gerek žen vu gerek žen vu gerek žen vu gerek ĥaĥaĥaĥaźfenźfenźfenźfen    
olan işolan işolan işolan işārāt u esrārārāt u esrārārāt u esrārārāt u esrārını beyını beyını beyını beyāndāndāndāndır.ır.ır.ır.    
    

Kutsal Besmele’nin gerek Kutsal Besmele’nin gerek Kutsal Besmele’nin gerek Kutsal Besmele’nin gerek 
söylenişine göre vesöylenişine göre vesöylenişine göre vesöylenişine göre ve    gerek ortadan gerek ortadan gerek ortadan gerek ortadan 
kaldırılışınkaldırılışınkaldırılışınkaldırılışına göre olan işâret ve a göre olan işâret ve a göre olan işâret ve a göre olan işâret ve 
esrârını anlatır.esrârını anlatır.esrârını anlatır.esrârını anlatır.        
    

    768 Đşit cānā daħi bir söz diyem saña ėabūl eyle  
Ĥurūf-ı besmele cānā ki on sekiz olur cem‘ān  
 

Đşit ey cân! Sana bir söz 
söyleyeyim de kabul et. 
Besmele’nin harfleri toplam on 
sekizdir.  
 

 769 Kitābetde velākin on ŧoėuz oldı çü Ėurānda  
Yigirmi birde olmuşdur ki maĥźūf üç elif cānān 
 

Fakat Kurân’da yazarken on 
dokuz oldu. O üç elif yirmi birin 
içinde mahzûf olmuştur.  
 

    770 Ki on sekiz biñ ‘āleme işāretdir bay-ı yārā  
Ki dirler biñ daħi elfdir ki odur tam a‘dādān  
 

Ey yüce sevgili! Bu, on sekiz bin 
âleme işârettir. Derler ki: “Bin, 
eliftir. Tam sayılar odur.”  
 

 771 Anıñçün elf ile ta‘bįr iderler cümle eşyādan  
Kināyetdir bay-ı cānā ne kim var a‘la esfelān  
 

Onun için elif ile tâbir ederler. 
Büyük ve küçük olan ne varsa 
bütün eşyadan maksat odur.  
 

    772 O kim kitābete gelmez telaffužla o žāhirdir  
Odur ol źāt-ı muŧlaė bil oėuduñ on ŧoėuz bil ān  
 

O ki yazılmaz, telaffuzla 
zâhirdir. O mutlak zât odur. On 
dokuz kere okuduğunu bil.  
 

    773 Nedir ol on ŧoėuzuncısı bildin mi bay-ı iħvān  
Odur ‘ālem daħi insān mevālidden o temyįzān 
 

Ey yüce ihvân! On dokuzuncusu 
nedir, bilir misin? Âlem ve insan 
odur. O, asıl yerinden 
ayrılmıştır. 
 

 774 Daħi ol üç elif cānā ki maĥźūfdur nedir anlar  
Ki anlarla yigirmi bir olurdı anladıñ yārān  
 

Ey cân! Üç elif daha gizlidir. 
Onlar hangileridir? Anladın ki 
onlarla beraber yirmi bir olurdu.  
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    775 ‘Avālim-i ilāhidir biri ceberūt u lāhūt 

Daħi bir melekūtdur anıñla üç işit yārān  
 

Biri Đlâhi âlemlerdir, biri ilâhi 
kudret ve ulûhiyet âlemidir. Biri 
de rûh ve melekler âlemidir. Ey 
dost! Bununla üç olduğunu işit.  
 

 776 O źāt hem śıfāt-ı cānā daħi ef‘āl işit sen bil  
Ki üç elif-i maĥźūflar ki anlardır bil ey yārān  
 

O zât hem sevgilinin sıfatları 
hem de fiilleridir. Đşit. Ey dost! 
Bil ki üç mahzûf elif onlardır.  
 

    777 Anıñçün ĥaŜret-i Aĥmed çü śordılar diler aña aśĥāb  
Ki ismiñ elifi n’oldı ne buyurdı işit cānān  
 

Onun için Hz. Ahmed’e ashâbı: 
“ Đsmin elifine ne oldu?” diye 
sordular. [Onun] ne cevap 
verdiğini işit sevgili. 
 

 778 Cevābında buyurdı ol Resūl-i Ekrem-i a‘žam  
Ki şeyŧān sirėat itdi dir sırrı eylegil iź‘ān  
 

O yüce peygamber cevabında 
“Şeytan çaldı” diye buyurdu. Bu 
sırrı anla. 

    779 Yine śoñra buyurdı ol Resūl-i Kibriyā cānā  
Ki ismi medd idiñ dirmiş elifden ‘ivaŜ ey yārān 
 

Ey dost! O yüce peygamber 
sonradan yine “Đsmi elife 
karşılık uzatın” diye 
buyurmuştur. 
 

53535353    780 Anıñçün ism medd oldı görürsün besmele cānā  
Ki emr-i Resul olmuşdur ki anda sırr-ı bį-pāyān  
 

Ey cân! Onun için Besmele 
isminin uzatıldığını görürsün. 
Bu, Resûl’ün emridir ki onda 
sonsuz sırlar vardır. 
 

    781 Ki zįrā sırr-ı źāt cānā ki çün tafśįle gelmişdir  
Mufaśśal cümle eşyāda olur münteşir-i Raĥmān  
 

Çünkü zâtın sırrı nasıl ayrıntılı 
bir şekilde açıklanmışsa, 
Rahmân’ın âşikâr olması da 
bütün eşyada tafsilatlı olmuştur. 
 

    782 Ĥicāb oldı aña eşyā’ görünmez oldı bilinmez  
Ne kim var a‘la vu esfelde hem odur işit cānān  
 

Eşya ona perdelenerek, 
görünmez ve bilinmez oldu. 
Hem yerde ve gökte ne varsa 
odur.  
 

 783 Ki ol źāt-ı muėaddes bil śıfāt ile ħafį geldi  
Daħi śıfāt işit cānā ki ef‘āl virdi iħfāyān  
 

O mukaddes zâtı bil ki sıfatlarla 
gizli geldi. Ey cân! Sıfatları da 
işit. O filer de gizlilik verdi. 
  

    784 Ėamusın cem‘ idüp ādem ki olmuş ŧılsım-ı a‘žam  
Ħalįfe oldı ‘ālemde buyurdı ↓ϑℜ°∏151 Raĥmān  
 

Đnsan hepsini (kendinde) 
toplayıp en büyük tılsım 
olmuştur. Rahmân “Secde edin” 
diye buyurunca âleme halife 
oldu. 
 

 785 O kim besmele ey cānā işāretleri çekmişdir  
Ėamusın cem‘ idüp ādem anı hem bilmedi şeyŧān  
 

Ey cân! O kişi Besmele 
işâretlerini [kendine] çekmiştir. 
Đnsan hepsini kendinde 
toplamıştır. Şeytan bunu 
bilememiştir. 
 

    786 Anıñçün geldi āŝārda ki taĥėįė dirler hem cānā  Ey cân! Onun için “Eserlerde 

                                                 
151 Necm 53/62: Secde edin. 
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Ki bā-i besmele bugün anıñla oldı mevcūdān  
 

hakîkat geldi. Besmelenin bâ’sı 
bugün onunla var oldu” derler.    
 

  BāBāBāBā----i Besmele ‘aėl ol ki i Besmele ‘aėl ol ki i Besmele ‘aėl ol ki i Besmele ‘aėl ol ki ĥaĥaĥaĥaėįėatėįėatėįėatėįėat----i Mui Mui Mui Muĥammediĥammediĥammediĥammediyyeden yyeden yyeden yyeden 
‘ibāret old‘ibāret old‘ibāret old‘ibāret oldııııāāāāına işına işına işına işāretdir ü āretdir ü āretdir ü āretdir ü ĥaĥaĥaĥaėįėatėįėatėįėatėįėat----i Mui Mui Mui Muĥammediyye ĥammediyye ĥammediyye ĥammediyye 
olan rūolan rūolan rūolan rūĥĥĥĥ----ı a‘ı a‘ı a‘ı a‘žama vāėi‘ olan ħiŧābžama vāėi‘ olan ħiŧābžama vāėi‘ olan ħiŧābžama vāėi‘ olan ħiŧāb----ı Đlı Đlı Đlı Đlāhįyi beyān ider āhįyi beyān ider āhįyi beyān ider āhįyi beyān ider 
ebyātdebyātdebyātdebyātdır. ır. ır. ır.     
FaślFaślFaślFaśl----ı fı fı fı fį ħiŧābį ħiŧābį ħiŧābį ħiŧāb----ı Đlı Đlı Đlı Đlāhį ilā rūāhį ilā rūāhį ilā rūāhį ilā rūĥu’nĥu’nĥu’nĥu’n----nebį śallallāhu ‘aleyhi nebį śallallāhu ‘aleyhi nebį śallallāhu ‘aleyhi nebį śallallāhu ‘aleyhi 
vesellevesellevesellevesellem m m m     
    

Besmelenin bâsı olan aklın Besmelenin bâsı olan aklın Besmelenin bâsı olan aklın Besmelenin bâsı olan aklın 
Muhammedî hakîkatten ibâret Muhammedî hakîkatten ibâret Muhammedî hakîkatten ibâret Muhammedî hakîkatten ibâret 
olduğolduğolduğolduğuna işârettir ve una işârettir ve una işârettir ve una işârettir ve 
Muhammedî hakîkat olan en Muhammedî hakîkat olan en Muhammedî hakîkat olan en Muhammedî hakîkat olan en 
büyük ruha vâki olan Đlâhi hitâbı büyük ruha vâki olan Đlâhi hitâbı büyük ruha vâki olan Đlâhi hitâbı büyük ruha vâki olan Đlâhi hitâbı 
anlatan beyitlerdir. anlatan beyitlerdir. anlatan beyitlerdir. anlatan beyitlerdir.     
Nebî’nin ruhuna dek, salât ve Nebî’nin ruhuna dek, salât ve Nebî’nin ruhuna dek, salât ve Nebî’nin ruhuna dek, salât ve 
selâm ona olsun, Đlâhi hitâbın selâm ona olsun, Đlâhi hitâbın selâm ona olsun, Đlâhi hitâbın selâm ona olsun, Đlâhi hitâbın 
faslıdır. faslıdır. faslıdır. faslıdır.     

    787 Meger ol bā-i besmele odur ol ‘aėl-ı evvel ki  
Aña ħiŧāb daħi geldi ki dir saña işit inān  
 

Meğer o besmelenin bâ’sı ilk 
akıl olan Hz. Muhammed’dir. 
Ona hitap bile geldi ki sana “Đşit 
ve inan” der.  
 

 788 Seniñçün ‘ālemi itdim seniñle ‘āleme baėdım  
Seniñle iderim raĥmet ne kim var ‘arş u ferşiyyān 
 

“Senin için âlemi yarattım. 
Seninle âleme baktım. 
Yeryüzünde ve gökyüzünde ne 
varsa hepsine seninle rahmet 
ederim.” 
   

    789 Nitekim ben saña seyyid olurum sen de mülk misin 
Daħi sen seyyid-i ‘ālem çü itdim eyle sen ĥamdān  
 

“Nitekim ben sana efendi 
olurum. Sen de bana mülk 
müsün? Seni âlemin efendisi 
yarattığım gibi sen de bana 
şükret.”  
 

    790 Ėamu ‘ālem saña mülkdür ki cümle ‘abd saña olmuş  
Birāz sözler didi ol Rab ĥayā’ eyledi ol sulŧān  
 

Rab: “Bütün âlem senin 
mülkündür, bütün kullar senin 
için yaratıldı” diye biraz 
söyleyince o sultan utandı.  
 

 791 Ĥayāsından birāz dirler žuhūr itdi işit cānā  
Ki heybet-i Ħudā ŧutdı ki yürekler yanar yārān  
 

Đşit ey cân! “Hayâsından biraz 
zuhûr etti. Allah’ın heybeti 
tuttunca yürekler yanar” derler.  
 

    792 Ki ol araė olupdur mā’ o mā’dan eşyā ħalė oldı  
Buħarı oldı hem eflāk ėamusına olup ol cān 
 

Terinden su olmuştur. O sudan 
da eşya yaratılmıştır. Buharından 
semâlar yaratılmıştır. Her şeye o 
cân olmuştur.  
 

 793 O mā’ sırr-ı ĥayāt geldi düzüldi ‘arş u ferşiyyān  
Ėuruldı ‘ālem-i tafśįl daħi ol ekmel-i insān  
 

O suyla hayat sırrı geldi. 
Gökyüzü ve yeryüzü dizildi. 
Ayrıntılı âlem kuruldu ve 
mükemmel insan yaratıldı.  
 

    794 Odur ol sırr-ı ◊ℵ…↓  ◊υ⇔↓ σ^152 añla 
Resūl-i kibriyā dirmiş idelim şükr-i bį-pāyān  
 

O “Biz [hem] öncekileriz ve 
[hem de] sonrakileriz” sırrıdır. 
Anla. Bunu en büyük resûl 
dermiş. Nihayetsiz şükürler 
edelim.  
 

 795 Niçün bā-i ‘aėıl oldur didim cānā işit sırrın  
Ki bā’ ĥurūf-ı hecāda elifden śoñradır yārān  

“Niçin aklın bâ’sı odur? Bâ 
alfabede eliften sonradır” dedim. 

                                                 
152 Biz [hem] öncekileriz ve [hem de] sonrakileriz. 
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 “Ey cân! [Bunun] sırrını işit.   
 

54545454     RūRūRūRūĥĥĥĥ----ı a‘ı a‘ı a‘ı a‘žam Mužam Mužam Mužam Muĥammedĥammedĥammedĥammedįniįniįniįniñ bñ bñ bñ bā’ ile ta‘bįri vü iā’ ile ta‘bįri vü iā’ ile ta‘bįri vü iā’ ile ta‘bįri vü işşşşāreti āreti āreti āreti 
ma‘nāma‘nāma‘nāma‘nā----i bā’ olan ilśāė i bā’ olan ilśāė i bā’ olan ilśāė i bā’ olan ilśāė münāsebetiylemünāsebetiylemünāsebetiylemünāsebetiyle    kāffekāffekāffekāffe----i eşyi eşyi eşyi eşyānānānānıñ ıñ ıñ ıñ 
mercū‘mercū‘mercū‘mercū‘    uuuu    merbūŧmerbūŧmerbūŧmerbūŧı ciheti oldıı ciheti oldıı ciheti oldıı ciheti oldıāāāāı beyı beyı beyı beyānānānānından ‘ibından ‘ibından ‘ibından ‘ibāret āret āret āret 
ebyātebyātebyātebyāt----ı şerı şerı şerı şerįfedir. įfedir. įfedir. įfedir.     
    

En büyük ruh olan En büyük ruh olan En büyük ruh olan En büyük ruh olan 
MuhammedMuhammedMuhammedMuhammed’nin bâ ile tâbiri ve ’nin bâ ile tâbiri ve ’nin bâ ile tâbiri ve ’nin bâ ile tâbiri ve 
işişişişâretiâretiâretiâreti,,,,    bâ’nın mânâsı olan bâ’nın mânâsı olan bâ’nın mânâsı olan bâ’nın mânâsı olan 
bitiştirilmesi münâsebetiyle bitiştirilmesi münâsebetiyle bitiştirilmesi münâsebetiyle bitiştirilmesi münâsebetiyle 
bütün eşyânın bütün eşyânın bütün eşyânın bütün eşyânın iâdesiiâdesiiâdesiiâdesi    ve ve ve ve 
bağlanmasıbağlanmasıbağlanmasıbağlanması    sebebi olduğunu sebebi olduğunu sebebi olduğunu sebebi olduğunu 
anlatan kutsal beyitlerdir.anlatan kutsal beyitlerdir.anlatan kutsal beyitlerdir.anlatan kutsal beyitlerdir.        
    

 796 Elif źāta işāretdir ki bā’ mertebe-i ŝānį  
De gelmiş hem daħi bildiñ ki ‘aėl-ı evvel-i Raĥmān  
 

Elif, zâta işârettir ki bâ, ikinci 
mertebede gelmiştir. Hem de 
Rahmân’ın [yarattığı] ilk aklı 
bildin. 
 

    797 Daħi ma‘nā-i bā’ bildiñ ki çün ilśāė içün geldi  
Cemį‘ ‘avām-ı eşyā’ olurlar Ĥaėėa merbūŧān  
 

Bâ’nın mânasını da bildin. 
Çünkü [o] kavuşturmak için 
geldi. Bütün eşya [onunla] 
Hakk’a bağlanmış olur.  
 

    798 Ki ya‘ni rūĥ-ı a‘žamla Resūlullāh işit cānā  
Anıñla mevśuf olmuş cümlesi ‘arş daħi ferşiyyān  
 

Đşit ey cân! Yani gökyüzü ve 
yeryüzünün hepsi Allah’ın 
resûlü olan en büyük ruhla 
vasıflanmıştır. 
 

 799 O bādır Resulullāh beėa-i Allāh daħi oldur 
Daħi vāśıl odur mevśūl anıñla geldi vāśılān  
 

O bâ Allah’ın Resûl’üdür. 
Allah’ın bekâsı da odur. 
Kavuşan da kavuşturan da odur. 
Kavuşmak onunla oldu. 
 

    800 O sırr-ı besmele cānā o bāda daħi gelmişdir  
Nitekim Fātiĥa sırrı gelüpdür sırr hem Ėurān  
 

Ey cân! Nasıl ki Fâtiha’nın sırrı 
Kurân’ın sırrında gelmişse 
Besmele’nin sırrı da bâ’da 
gelmiştir. 
 

 801 Nitekim Đncįl Tevrāt ne kim var cümle-i esrār  
O bāda cümlesi meknūn odur hem sırr-ı bāsinān 
 

Nitekim Đncil, Tevrat ve başka 
hangi esrar varsa hepsi o bâ’da 
saklıdır. Bâsinân’ın sırrı odur.  
 

    802 O bādır gözlerim nūrı o bādır sözlerim sırrı  
O bādır üźnümüñ sem‘i odur hem bizlere cānān 
 

Gözlerimin nûru, sözlerimin sırrı 
ve kulağımın işitmesi o bâ’dır. 
Hem bizlere sevgili olan da 
odur.  
 

 803 Muĥįŧ olmuş ėamu eşyā’ anıñla geldi hem ekvān  
Cemį‘ ‘āleme hem feyŜān anıñla açılıur meydān  
 

Etrafı saran bütün eşya ve 
varlıklar onunla gelmiştir. [O] 
bütün âleme berekettir. Meydan 
onunla açılır.  
 

    804 Ėanı bir dil anıñ medĥin ki itsün daħi hem görsün  
Ėanı bir göz görür anı ki odur sırr hem Yezdān  
 

Hangi dil onun medhini yapsın 
hem de görsün? Hangi göz onu 
görür? Hem Allah’ın sırrı da 
odur. 
 

  RūRūRūRūĥĥĥĥ----ı a‘ı a‘ı a‘ı a‘žamžamžamžam    MuMuMuMuĥammedĥammedĥammedĥammedįniįniįniįniññññ    lisānlisānlisānlisān----ı nı nı nı nāžāžāžāžım ile ım ile ım ile ım ile źikri źikri źikri źikri 
žuhūr itse ol žuhūr itse ol žuhūr itse ol žuhūr itse ol ĥaĥaĥaĥaŜretŜretŜretŜret----i meźkūrui meźkūrui meźkūrui meźkūruñ nñ nñ nñ nūrūrūrūrı ı ı ı ŧulŧulŧulŧulū‘ iū‘ iū‘ iū‘ idüp kāffedüp kāffedüp kāffedüp kāffe----i i i i 
‘uşş‘uşş‘uşş‘uşşāė ol nūrāė ol nūrāė ol nūrāė ol nūr----ı müşa‘şa‘ıñ ı müşa‘şa‘ıñ ı müşa‘şa‘ıñ ı müşa‘şa‘ıñ ėuvvetėuvvetėuvvetėuvvet----i Ŝiyā vu si Ŝiyā vu si Ŝiyā vu si Ŝiyā vu sır ır ır ır 
yanından mest ü hyanından mest ü hyanından mest ü hyanından mest ü hįmān olup elsineįmān olup elsineįmān olup elsineįmān olup elsine----i ‘uşşi ‘uşşi ‘uşşi ‘uşşāėda mestān āėda mestān āėda mestān āėda mestān 

En büyük ruh olan En büyük ruh olan En büyük ruh olan En büyük ruh olan 
Muhammed’in Muhammed’in Muhammed’in Muhammed’in tanzîm edentanzîm edentanzîm edentanzîm eden    
lisânıyla zikri meydana çıklisânıyla zikri meydana çıklisânıyla zikri meydana çıklisânıyla zikri meydana çıksa o sa o sa o sa o 
adı geçen hazretin nûru doğup adı geçen hazretin nûru doğup adı geçen hazretin nûru doğup adı geçen hazretin nûru doğup 
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u hįmān žuhūr iden niyāz u kelimāt muėaddese’į u hįmān žuhūr iden niyāz u kelimāt muėaddese’į u hįmān žuhūr iden niyāz u kelimāt muėaddese’į u hįmān žuhūr iden niyāz u kelimāt muėaddese’į 
müfįde ebyātmüfįde ebyātmüfįde ebyātmüfįde ebyāt----ı şerı şerı şerı şerįfedir. įfedir. įfedir. įfedir.     
    

âşıkların hepsi o nûrun sır ve ziyâ âşıkların hepsi o nûrun sır ve ziyâ âşıkların hepsi o nûrun sır ve ziyâ âşıkların hepsi o nûrun sır ve ziyâ 
kuvvetinin yanında skuvvetinin yanında skuvvetinin yanında skuvvetinin yanında sarhoş ve arhoş ve arhoş ve arhoş ve 
susuz olupsusuz olupsusuz olupsusuz olup    âşıkların dilinde âşıkların dilinde âşıkların dilinde âşıkların dilinde 
sarhoş ve susuz olarak zuhûr sarhoş ve susuz olarak zuhûr sarhoş ve susuz olarak zuhûr sarhoş ve susuz olarak zuhûr 
eden niyâzeden niyâzeden niyâzeden niyâzınınının    ve kelimelerin ve kelimelerin ve kelimelerin ve kelimelerin 
mukaddes ifadesi olan kutsal mukaddes ifadesi olan kutsal mukaddes ifadesi olan kutsal mukaddes ifadesi olan kutsal 
beyitlerdir.beyitlerdir.beyitlerdir.beyitlerdir.    
    

    805 Ħudāya ėanāı dillerle idelim taĥmįd ü taėdįs  
Ki medĥinde ėamu diller gelüpdür lāl ü ‘ācizān 
 

Allah’a hangi dillerle 
şükredelim? Bütün diller onun 
övgüsünde lâl ve âciz olmuştur.  
 

 806 Đdersiñ źikrini anıñ degildir ol źikr aślā  
Daħi medĥ ü ŝenā itsek o geldi medĥ-i ‘ācizān  
 

Onun zikrini edersin. Övgü ve 
senâ etsek o asla zikir sayılmaz. 
Âcizlerin övüncü olan o geldi.  
 

    807 Ki oldur var yoė olduė biz ki yoė olanlarıñ vaśfı  
Nedir tesbįĥ ü taėdįsi oluruz cümlemiz ĥayrān 
 

Var olan odur, biz yok olduk. 
Yok olanların vasfı, tesbîhi ve 
takdisi nedir, diye hepimiz şaşa 
kalırız. 
 

    808 O maĥŜ-ı cūd-ı aėdes ki ki yoėlarıñ lisānında  
Nice tesbįĥ ü taėdįsle žuhūr itdi ider ĥamdān 
 

O kutsal cömertlik sahibi, yok 
olanların lisanında nice tesbîh ve 
takdisle hamd ederek zuhûr etti. 
 

 809 Đder kendini hem tesbįĥ ŝenālar daħi hem taĥmįd  
Ki faŜlından ider ‘abdim buyurdı ėıldı şākirān  
 

Hem kendini tesbîh eder hem de 
senâlar ederek şükreder. 
Cömertliğinden “Kulum!” diye 
buyurdu ve hepimizi şükreden 
kıldı.  
 

55555555    810 Ħudāyā al bizi bizden ki olmayalım biz aślā  
Ki sen varsın daħi sensiñ arada ėalmaya insān  
 

Ey Allah’ım! Bizi bizden al. Biz 
asla olmayalım. Sen varsın ve 
[hakîkat] sensin. Đnsan arada 
kalmasın.  
 

 811 Ki sen bülbül daħi gülsün daħi ol ruħ-ı dibersiñ  
Söz sensiñ söyleyen sensiñ ėamu ‘ālemde ol ħūbān  
 

Sen hem bülbül hem de gülsün. 
O sevgilinin yanağısın. Söz de 
sensin, söyleyen de sensin. 
Bütün âlemin sevgilisi sensin.  
 

    812 Daħi ol noėŧa-i ruħsār-ı ĥüsnüñ sırr hem ŧutdı  
Çü noėŧa bā-i besmele oėu Bismillahirraĥmān  
 

Güzel yanağının noktasının sırrı 
[bütün âlemi] tuttu. Çünkü 
nokta, besmelenin bâ’sıdır. 
Bismillâhirrahmân oku.  
  

  ĖurānĖurānĖurānĖurān----ı Kerı Kerı Kerı Kerįm ismįm ismįm ismįm ism----i ai ai ai a‘žam‘žam‘žam‘žamı müştemil olup u ismı müştemil olup u ismı müştemil olup u ismı müştemil olup u ism----i i i i 
a‘žam neden ‘ibāret olda‘žam neden ‘ibāret olda‘žam neden ‘ibāret olda‘žam neden ‘ibāret oldııııāāāāını ehlını ehlını ehlını ehl----i tai tai tai taĥĥĥĥėįėa remz ü ėįėa remz ü ėįėa remz ü ėįėa remz ü 
işişişişāretdir. āretdir. āretdir. āretdir.     
    

KurânKurânKurânKurân----ı Kerîm’in en büyük ismi ı Kerîm’in en büyük ismi ı Kerîm’in en büyük ismi ı Kerîm’in en büyük ismi 
içine içine içine içine aldığını ve en büyük ismin aldığını ve en büyük ismin aldığını ve en büyük ismin aldığını ve en büyük ismin 
ne olduğunu anlatan hakîkat ne olduğunu anlatan hakîkat ne olduğunu anlatan hakîkat ne olduğunu anlatan hakîkat 
ehline işâret eder. ehline işâret eder. ehline işâret eder. ehline işâret eder.     

    813 Çün işitdiñ bay-ı cānā birāz besmeleniñ sırrın  
Eger mürşid-i kāmilden daħi içmiş iseñ cāmān  
 

Ey yüce sevgili! Besmele’nin 
sırrını işittiğin gibi eğer kâmil 
mürşitten de kadeh içtiysen, 
 

 814 Bulursun vicdanınla sen nice esrār-ı Bismillāh  
Görürsün besmele ŧutmuş ėamu ‘ālem heme mākān  
 

Bismillâh’ın nice esrârını 
vicdânınla bulursun. Bütün 
âlemi bütün varlıkları 
Besmele’nin tutmuş olduğunu 
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görürsün.  
 

    815 O sin ki bā’ ile geldi oėuduñ bes işitdiñ sen  
Oėusan fetĥ ile besdir yeter saña bay-ı yārān  
 

O sin [harfi] bâ ile geldi. “Bes” 
diye okuyup işittin. Fetihle 
okusan bestir. Ey yüce sevgili! 
Bu sana yeter.   
 

    816 Ki Ėurān evveli bādır ki Bismillāh nüzūl itmiş  
Ki āħir sūredir ℘°ρ⇔↓153 oėundı ħatme-i Ėurān  
 

Kurân’ın başlangıcı bâ’dır ki 
[başta] Bismillâh nüzûl etmiştir. 
Son sûre Nâs’tır. O Kurân’ın 
sonunda okundu.  
 

 817 Alursuñ Besmele bāsın daħi ol sinini Nāsıñ  
Bulur sırrını bes o bā-i sinle odur Ėurān  
 

Besmele’nin bâ’sını ve Nâs 
sûresinin sin’ini alırsın. Bes o bâ 
ve sinle sırrını bulur. [Đşte] 
Kurân odur.  
 

    818 Odur ismullah-ı a‘žam daħi Raĥįm hem Raĥmān  
Gören hem görinen Ėurān daħi her sālike bürhān  
 

Allah’ın en büyük ismi Rahmân 
ve Rahîm’dir. Hem gören hem 
görünen Kurân, her sâlike bir 
delildir.  
  

 819 Odur sāliklere mürşid odur vāśıllara maėśūd  
Odur ŧāliblere maŧlūb ider hem cümleye fetĥān  
 

Sâliklere mürşit ve Hakk’a 
erenlere kasdolunan odur. 
Tâliplere istenilen odur. Hem 
herkese ferahlık verir.  
 

     Ėāle ReĖāle ReĖāle ReĖāle Resūlsūlsūlsūluuuullāh śallallāhu ‘aleyhi vesellellāh śallallāhu ‘aleyhi vesellellāh śallallāhu ‘aleyhi vesellellāh śallallāhu ‘aleyhi vesellem m m m ℵℵℵℵΦΦΦΦ±±±±↓↓↓↓υυυυ∏∏∏∏    ττττνννν⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓    
θθθθΤΤΤΤ±±±±    ♣♣♣♣ΠΠΠΠΧΧΧΧ    ƒƒƒƒ        ⇐⇐⇐⇐°°°°±±±±    ∑∑∑∑↵↵↵↵    ℵℵℵℵ⇑⇑⇑⇑↓↓↓↓    οοοο∧∧∧∧    154154154154    şu şu şu şu ĥadĥadĥadĥadįįįįŝŝŝŝ----i şeri şeri şeri şerįfi įfi įfi įfi şerşerşerşerĥ ü tafĥ ü tafĥ ü tafĥ ü tafśįl śįl śįl śįl 
ider ebyātider ebyātider ebyātider ebyāt----ı şerı şerı şerı şerįfedir.įfedir.įfedir.įfedir.    
    

Allah’ın Resûlü, salât ve selâm Allah’ın Resûlü, salât ve selâm Allah’ın Resûlü, salât ve selâm Allah’ın Resûlü, salât ve selâm 
ona olsun, buyurdu: “ona olsun, buyurdu: “ona olsun, buyurdu: “ona olsun, buyurdu: “Allah’ın Allah’ın Allah’ın Allah’ın 
adıyla başlamayan her önemli iş adıyla başlamayan her önemli iş adıyla başlamayan her önemli iş adıyla başlamayan her önemli iş 
eksiktireksiktireksiktireksiktir” şu hadîs” şu hadîs” şu hadîs” şu hadîs----i şerîfii şerîfii şerîfii şerîfi    şerh şerh şerh şerh 
edip açıklayan edip açıklayan edip açıklayan edip açıklayan kutsal beyitlerdir. kutsal beyitlerdir. kutsal beyitlerdir. kutsal beyitlerdir.     
    

 820 Eger bir şey’i bed itseñ ki ol şey emr-i źį-bāldir 
Meger ol aĥsen-i śūret anıñla olmuş ol yārān  
 

Eğer bir şeye başlasan ki o şey 
önemli bir iştir. Meğer o 
sûretlerin en güzeli olan sevgili 
onunla olmuştur.  
 

    821 Anıñçün faħr-i ‘ālem bil ki odur ism-i a‘žam bil  
Đşitdiñ besmele sırrın ĥadįŝle eyledi şerĥān 
 

Onun için âlemin övüncü 
“Biliniz ki en büyük isim odur” 
diye hadisle besmelenin sırrını 
şerh etti. Đşittin.  
 

 822 Buyurdı emr-i źį-bāller eger besmelesiz bed ol 
Sa ebterdir işitdiñ sen böyle şerĥ eyledi sulŧān  
 

“Eger önemli işe besmelesiz 
başlansa o [iş] faydasızdır” 
buyurdu. O sultanın böyle şerh 
ettiğini işittin.  
 

    823 Niçün źį-bālle ėayd olmuş bu da sırdır işit oālum  
Ki ol mü’min daħi ‘ārif ĥasenātlarda ol yārān 
 

 Đşit oğlum! Niçin önemle kayd 
olduğu da bir sırdır. O müminler, 
ârifler ve o dostlar iyi 
hâllerdedirler. 
 

    824 Maėām-ı Cem‘ ile olmuş daħi Ĥaėėa nažar itmek  
Olupdur cümleye meşrū‘ ider cümleye tenbįhān  

Hakk’a bakmak Cem makâmıyla 
olurmuş. Herkese meşrû 

                                                 
153 Nâs 114: Đnsanlar. 
154 Allah’ın adıyla başlamayan her önemli iş eksiktir. 
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 olduğunu herkese tenbih eder. 
 

 825 Zirā aĥsenat ey cānā ki anlar emr-i źį-bāldir  
Gelürler cümlesi źātdan göründi cümlede Raĥmān 
 

Ey cân! Çünkü en güzel onlar 
önemli iştir. Hepsi zâttan gelirler 
ve hepsinde Rahmân görünür.  
 

56565656    826 Velākin seyyi’āt cānā vu gerçi levĥ-i eşyāda  
Bulunmuş daħi nā-meşrū‘ odur aĥvāl-i ‘ābidān  
 

Ey cân! Fakat kötülükler her ne 
kadar eşyanın levhindeyse de bu, 
aykırı bulunmuştur. Đbâdet 
edenlerin hâlleri odur. 
 

 827 Anıñçün besmele ėoşmaė ĥarāmdır ėılmasıñ iź‘ān  
Zirā Ĥaė bāŧın olmuşdur görünmez ĥaŜret-i Raĥmān  
 

Onun için besmele çekmek 
haramdır. Đtâat etmesin. Çünkü 
Hak bâtın olmuştur. Hz. Rahmân 
görünmez.  
 

    828 Ki nā-meşrū‘ olan şeyler gelüpdür keŝret-i nefsden  
Zirā āayriyyetle evvel gelür cümle-i ‘āśiyān  
 

Aykırı olan şeyler nefsin 
kesretinden gelmiştir. Çünkü 
bütün âsiler gayrılıkla evvelden 
gelir. 
 

 829 Zirā şer bil śıfātdandır daħi elvān-ı ‘abdandır 
Ve bi’l-cümle olan keŝret ü aĥvāller ü ma‘dūmān  
 

Zîrâ şerin, kesretin, hâllerin ve 
mevcut olmayanların hepsinin 
sıfatlardan ve çeşitli kullardan 
olduğunu bil. 
 

    830 Ėamu aĥvāl-i keŝretde daħi hem seyyi’ātlerde  
Maėām-ı ĥaŜret-i Cem‘de olurlar cümle ‘ārifān  
 

Bütün kesret hâllerinde ve 
kötülüklerde cümle ârifler Hz. 
Cem makâmında olurlar.  
 

 831 Görürler kendi aĥvālin iderler kendüye nisbet  
Görinürler o nisbetde budur hem şe’n-i edįbān 
 

Kendi hâllerini görüp, 
kendilerine nisbet ederler. O 
nisbette görünürler. Edeplilerin 
işi budur. 
 

    832 Oėu °ρπν⊄ °ρ±ℵ155 işitdiñ Ādem ü Ĥavvā  
Nice kendüye nisbetler iderler işte al bürhān  
 

“Rabb’imiz biz [kendimize] 
zulmettik” âyetini oku. Âdem ile 
Havva’yı işittin. Kendilerine 
nasıl nisbet ettiklerinin delili işte 
al burada.  
 

    833 O mel‘ūn maŧrūd şeyŧān ρΦυ∠↓ °〉156 dirken   
Đdüpdür nice nice küstāħlıė işitdiñ oldı merdūdān  
 

O lânetli ve kovulmuş şeytan: 
“[Öyle ise and olsun ki] beni 
azdırmana karşılık [ben de onları 
saptırmak için her halde Senin 
doğru yoluna oturacağım.]” 
derken onun nasıl küstahlık edip, 
kovulduğunu işittin. 
 

 834 Ve gerçi ol tecelliyāt ėamu ‘ulvį vü hem süflį  
Muĥįŧdir cümle’į źāt bil olupdur cümle hālikān  
 

Her ne kadar tecellîlerin hepsi 
yüce ve de bayağı olsa da zât her 
şeyi kuşatmıştır. Bil ki hepsi 
helâk olmuştur.  
 

                                                 
155 A’râf 7/23: Rabbimiz, biz [kendimize] zulmettik.  
156 A’râf 7/16: [Öyle ise and olsun ki] beni azdırmana karşılık [ben de onları saptırmak için her halde 
Senin doğru yoluna oturacağım.] 
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    835 Ėamu mažāhir-i esmā’ gelüpdür cümlesi aŜdād  
Muėaddes vech-i cānān bil eĥaddir yoė aña noėśān 
 

Bütün esmânın mazharı zıtlarla 
gelmiştir. Mukaddes sevgilinin 
vechi bil ki tektir. Onda 
noksanlık yoktur.  
 

 836 Göründi ėamu elvānda daħi evśāf u aĥvālde  
Münezzehdir ėamu şeyden odur Bismillahirraĥmān  
 

Bütün renklerde [çeşitlerde], 
vasıflarda ve hâllerde göründü. 
Her şeyden münezzehtir. 
Bismillâhirrahmân odur. 
 

    837 Ki bir źį-bāl olan emri eger olmazsa bed’ bil sen  
Bilā-ĥamdla maėŧū‘dur böyle buyurdı ol źį-şān  
 

“Önemli olan bir işe eğer 
besmeleyle başlamazsa [o iş] 
şükürsüzlükle kesilmiştir.” O 
zîşân böyle buyurmuştur.  
 

 838 ‘Ulemā-i resm cānā ĥadįŝler beynini tevfįė  
De nice ėįl ü ėāl itmiş ėil ü ėāl ĥāli žāhirān  
 

Zâhir uleması hadîslerin arasında 
kalarak kuru gürültü yapmıştır. 
Onların hali açıkça kuru 
gürültüdür. 
 

    839 Ħaşā ėavl-i Resūlullāh tenāėuŜla te‘āruŜla 
Tekellümden muėaddesdir tenāėuŜ fehm-i cāhilān 
 

Hâşâ! Allah’ın Resûlü’nün sözü, 
çelişkiden ve zıtlıkla 
söylenmekten uzak ve 
mukaddestir. Çelişki, câhillerin 
anlayışıdır.  
 

 840 Zirā ol śāĥibü’l-vaĥy muėaddesdir ėulumdan ol 
τ± κδρ °⇑157 mažhar nice fehm ider ol noėśān  
 

Çünkü “O vahiy sâhibi, 
kulumdan mukaddestir. 
[Hevâdan] söylemiyor” mazharı 
o eksikliği nice fehm eder. 
 

    841 Velākin sırr-ı ≡↓ °⇑158 vü gerçi ta‘bir itmişdir  
Bed’ lafžį-i ĥadįŝinde ki anda sırr-ı bį-pāyān  
 

Fakat “[Kuluna] vahyettiğini 
[vahyetti.]” sırrını her ne kadar 
anlatmışsa da hadisinin 
söylenişinin başlangıcında 
sonsuz sırlar vardır.  
 

    842 Te‘āruŜ yoė tenāėuŜ yoė ki ėavl-i źāt-ı muŧlaėdır  
Bilemez anı cāhiller şühūd ider Muĥammedān  
 

Zıtlık ve çelişki yoktur. O, 
mutlak zâtın sözüdür. Câhiller 
bunu bilemez, [bunu ancak] 
Muhammed görür. 
 

 843 Đder ehl-i şühūda bil maėām-ı tevĥįde tenbįh  
Nažar-ı Ĥaėėıyla göreñ bilür sırrını ‘ārifān  
 

Şühûd ehline ve tevhîd 
makâmına “Onun sırrını Hakk’ın 
nazarıyla bakan ârifler bilir” 
diye tenbih eder. 
 

    844 Ki zįrā besmele cānā ki ‘aynü’l-Cem‘ imiş bil sen  
Ĥaėįėatde bu eşyā’ bil odur ancaė degil āayrān  
 

Ey cân! Çünkü Besmele tam 
Cem hâliymiş. Bil ki bu eşya 
gerçekte sadece ve sadece odur, 
başkası değildir.  
 

57575757    845 Daħi ĥamdla ey cānım ki ıžhār-ı kemāl olmuş  
O ‘aynü’l-Cem‘ odur müžhir daħi žāhir işit cānān  

Ey dostum! Hamd ederek kemal 
ortaya çıkar. Aynü’l-Cem 
makâmı ise görenin de 

                                                 
157 Necm 53/3:  [Hevâdan] söylemiyor.  
158 Necm 53/10: [Kuluna] vahyettiğini [vahyetti.] 
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 görünenin de bir olduğu 
makâmdır.  
 

    846 O sır sırrullah-ı a‘žam odur besmele-i Raĥmān  
Odur ĥamd tesbiĥ ü taėdįs ⊗ σ⇑ ◊↓159 oėu insān  
 

O sır, Allah’ın en büyük sırrıdır. 
O, Rahmân’ın besmelesidir. 
Hamd, tesbîh ve takdis odur. Ey 
insan “Hiçbir şey yoktur ki…” 
[âyetini] oku.  
 

 847 Odur ėıble odur merci‘ odur vāĥid eĥad oldur  
Anıñla bed’ olur eşyā’ görür a‘mā anı noėśān  
 

Kıble odur, merci odur, vâhid ve 
ehad odur. Eşya onunla başlar. 
[Fakat] kör onu noksan görür.  
 

    848 Anıñçün ėįl ü ėāl ehli ki śūret oldıāı belli  
Söyler aėvāli yüz elli tenāėuŜla te‘āruŜān  
 

Onun için dedikodu ehlinin 
şekilci olduğu bellidir. Çelişki ve 
zıtlıkla sözleri yüz elli defa 
söyler.  
 

 849 Nice evhām ħayālātlar ider nisbet cehāletden  
O ‘ayn-ı aėdes-i źāta münezzeh ėamudan Yezdān  
 

O zâtın kutsal varlığına 
câhillikten nice evhâm ve 
hayâller nisbet eder. O Allah her 
şeyden münezzehtir.  
 

    850 Daħi peyāamberān cānā mažāhiri muėaddesdir  
Ki sırr-ı nūr-ı vaĥdetde olupdur cümlesi pākān  
 

Ey cân! Peygamberlerin 
şereflenmeleri de kutsaldır. 
Vahdet nûrunun sırrında hepsi 
pâk olmuştur.  
 

    851 Kelāmları kelāmullāh u śūretleri Ĥaėdır bil  
Oėu sen ⇓♣ℵ160 añla nicedir sır oldı pākān  
 

Kelâmları Allah’ın kelâmı ve 
sûretleri Hak’tır. Sen “Kim beni 
görürse” [hadîsini] okuyup, 
pâkların ne zamandan beri sır 
olduğunu anla. 
 

 852 Daħi ĥadįŝ-i ėudsįde lisān-ı Ĥaėla buyurmuş  
Đşit cānā saña nükte ki oldur nükte-i źį-şān  
 

Kutsal hadîste bile Hakk’ın 
lisânıyla buyurmuştur. Đşit ey 
cân! Bu nükte sana şerefli bir 
nüktedir.  
 

    853 Eger bir kere bir kimse ki muttaśıl oėursa bil  
Ki ĥamdla besmeleyi bilgil işit nicedir iĥsān 
 

Eğer bir kimse bir kere hamd ile 
besmeleyi aralıksız okursa o 
ihsanın nasıl olduğunu işit ve bil.  
 

 854 Buyurmuş Ĥaė ki ol kimse olur maāfūr daħi maėbūl  
Gelür enbiyadan evvel mülākį olur ol insān  
 

Hak: “O insan yarlıganmış ve 
kabul olmuş olur. Enbiyâdan 
evvel gelip [bana] kavuşur” diye 
buyurmuştur.  
 

    855 Daħi evliyadan evvel varır banga buyurdı Ĥaė  
Bu taĥėįėdir śaėın şübhe idinme sen bay-ı iħvān  
 

Hak: “Bana evliyâdan da evvel 
varır” diye buyurmuştur. Ey 
yüce ihvân! Bu hakîkattir. Sakın 
şüphe etme. 
 

 856 Ki zįrā besmele cānā ki ĥamdla muttaśıl olsa  
Bu maėāmda görürsün sen eĥaddir sırrıdır cānān  

Ey cân! Çünkü besmele hamdla 
birleşse, bu makâmda sen 

                                                 
159 Hicr 15/ 21: Hiçbir şey yoktur ki… 
160 Kim beni görürse. 
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 sevgilinin tekliğini ve sırrını 
görürsün. 
 

    857 Ki τ∈⇑ ⊗ τν⇔↓ ◊°∧161 didi ol sulŧān  
Bu maėām sıāmadı ħalėı ėamu peyāamberān hįmān  
 

O sultan: “Allah vardı ve 
O’nunla beraber başka hiçbir şey 
yoktu” dedi. Bu makâm halkı 
sığmadı. Bütün peygamberler 
susuz kaldı.  
  

 858 Oėu ◊°∧°⇑ ν⊂ ◊↓162 ki nuŧė-ı sırr-ı Ĥaydardır  
Bu sırra mažhar olanlar ki muttaśıl mübesmilān  
 

Haydar’ın sırrının ifadesi olan 
“Şu an dahi öyledir”i oku. Bu 
sırra mazhar olanlar Allah’ın 
sırrını ananlardır. 
 

    859 Đlāhį kimler ne bizler ‘aceb mevcūd mısıñ bilsem  
Nedir ‘ālem nedir insān ‘aceb olduė mı ma‘dūmān  
 

Ey Allah’ım! Bizler kimiz? 
Bilsem ki acaba sen var mısın? 
Âlem nedir? Đnsan nedir? Acaba 
biz yok olduk mu?   
 

    860 Kimisi didiler varsıñ kimimiz didiė hem yoėsuñ  
Bu var hem yoė neden geldi ėaluruz cümlemiz 
ĥayrān  
 

Kimisi varsın dedi, kimimiz 
yoksun dedik. Bu var-yok 
nereden geldi? Hepimiz şaşa 
kalırız. 
 

 861 Eger yoėsañ bu esmā’ ne eger varsañ müsemmā kim  
Bu var yoėdan münezzehsin göründüñ śūret-i insān  
 

Eğer yoksan bu esmâ nedir? 
Eğer varsan adlanmış olan 
kimdir? Bu var-yoktan 
münezzehsin. Đnsan sûretiyle 
göründün.  
 

    862 Bu yoėlarıñ lisānında nice taĥmįd ü taėdįsler  
‘Đbādetler ü tesbįĥler idersin saña yoė noėśān  
 

Bu yokların dilinde nice şükürler 
ve takdisler, ibâdetler ve 
tesbîhler edersin. Sende 
noksanlık yoktur.   
 

 863 Daħi ‘ayn-ı vücūdsuñ sen vücūdla olmadıñ mevcūd  
Görinen vücud-ı ĥādiŝ o bir ħülyā degil dermān  
 

Aynı zamanda sen hakîki 
varlıksın. Vücutla mevcut 
olmadın. Görünen ise sonradan 
peyda olan varlıktır. O, bir hülyâ 
değil dermândır. 
 

58585858    864 Ve el sensiñ ü dil sensiñ baėan hem görinen sensiñ  
Göründüñ Aĥmed ile sen lisānın geldi hem Ėurān 
 

El ve dil sensin. Hem gören hem 
de görünen sensin. Sen Ahmed 
ile göründün, lisanın da Kurân’la 
geldi. 
 

 865 Ki dirsin τν⇔↓ ∉⇑ ⇔ 163 sen ρ∈Τ  164 dirsin  
Melekler hem muėarrebler o anda cümlesi yek-sān 
 

“Benim Allah ile öyle anlarım 
olur ki, hem melekler hem de 
Allah’a yakın olanların hepsi o 
anda yeksân olur” dersin.  
 

    866 O āndır şānlarıñ şānı o āndır cānlarıñ cānı  
O āndır heme bürhānı o āndadır Muĥammedān 

Şanların şanı ve canların canı o 
andır. [Onun] bütün delili o 

                                                 
161 Allah vardı ve O’nunla beraber başka hiçbir şey yoktu.  
162 Şu an dahi öyledir.  
163 Benim Allah ile… 
164 Öyle anlarım olur ki. 



 135

 andır. Muhammed o andadır.  
 

 867 O āndır ėavl-i peyāamber odur sāliklere rehber  
Odur mübesmil-i besmele ki dirler sırr-ı Ĥaydarān 
 

Peygamber’in sözü o andır. 
Sâliklere rehber olan odur. 
Besmelenin mübesmili odur. 
[Buna] “Haydar’ın sırrı” derler.  
 

    868 Nice tesbįĥ ider diller nice medĥin ider bülbül  
Ki bülbülsün heme gülsün göründüñ cümle dilberān  
 

Diller nasıl seni tesbîh eder, 
bülbül nasıl senin övgünü yapar? 
Sen bülbülsün hem de gülsün. 
Bütün dilberlere göründün.   
 

    869 Ki ruħsın daħi hem ħālsin daħi maĥbūblara cānsın  
Nice ‘āşıėlara ėansın nice ėanlar döker cānān  
 

Yanaksın hem de bensin, aynı 
zamanda sevgililere cansın. Pek 
çok âşığa kansın. Sevgili nice 
kanlar döker.  
 

 870 Ki pervāne daħi gelsün yanan ol şem‘a-i meydān  
Degilsin āayrı hem sensin şehādet itdi bülbülān  
 

Yanan meydan fitiline pervâne 
de gelsin. Başkası değil, [sadece] 
sensin. Bülbül buna şâhitlik 
eder. 
 

    871 Zamānlara zamān sensin mekānlara mekān sensiñ  
Münezzehsin ėamu şeyden ü sensin şübhe yoė 
Raĥmān  
 

Zamanlara zaman sensin. 
Mekânlara mekân sensin. Sen 
her şeyden münezzehsin. 
Rahmân olduğuna şüphe yoktur.  
 

 872 Đlāhį fetĥ-i bāb ile kemālāt-ı Muĥammedden  
Ki besmeleyle fetĥ itdiñ sen itme bizi maĥrūmān  
 

Ey Allah’ım fetih kapısı ile 
Muhammed’in olgunluğunu 
besmeleyle feth ettin. Sen bizi 
[bundan] mahrûm etme.  
 

    873 Tecellį-i cemāliñle münevver eyle ėıl maāfūr  
Ki ben hiçim žuhūr it sen ki sensin cümleye sulŧān  
 

Cemâlinin tecellisiyle [beni] 
aydınlatıp, bağışla. Çünkü ben 
bir hiçim. [Bana] zuhûr et ki 
herkese sultan olan sensin. 
 

 874 Bi-ĥaėėın noėŧa-i besmel daħi ol sırr-ı ismullāh  
Ki ŧutmuş āfaė u enfüs göründüñ śūret-i Raĥmān  
 

Besmelenin noktası ve Allah’ın 
isminin sırrı hakkıyla ufukları ve 
ruhları tutmuştur. [Bu yüzden] 
Rahmân sûretiyle göründün.  
 

    875 Raĥįmsin şübhe yoė aślā ĥabįbiñ oldı müsemmā  
Anıñla cümle ‘ārifler bulupdur śūret-i insān  
 

Rahîm’sin, bunda asla şüphe 
yok. Habîbin müsemmâ oldu. 
Bütün ârifler onunla insan 
sûretini buldu.  
 

 876 Seniñle taėrire geldim birāz sırlar idem peydā  
Aāşinā müste‘ān Allāh ki sensin fātiĥ-i fetĥān  
 

Seninle ikrar etmeye geldim. 
Biraz sırlar açığa çıkarayım. 
Ağşina ve kendisinden yardım 
beklenen Allah’ım, fetihlerin 
fâtihi sensin.   
 

    877 Gel ey sālik birāz sözler işit sen taėrire geldi 
Bu da sırdır taĥaėėuė it bulasın sırr-ı Ĥaydarān 
 

Gel ey sâlik! Biraz sözler işit. 
[Bu sözler] takrire geldi. Bu da 
sırdır,  gerçeği meydana çıkar ki 
Haydar’ın sırrını bulasın.  
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 878 Meger Bismillahirraĥmān daħi er-Raĥim añla sen  
Bu üç ismiyle sen bil ki oėur besmele ‘ārifān  
 

Meğer  “Bismillahrrahmân” ve 
de “Er-Rahîm”i anla sen. Bil ki 
ârifler [Allah’ın] bu üç ismiyle 
besmele okur.  
 

    879 Ki Allāh ism-i źātdır hem daħi Raĥmān śıfātdır hem  
Daħi er-Raĥim ef‘āldir budur şühūd-ı beėāyān  
 

Allah zâtın ismi, Rahmân zâtın 
sıfatı, Rahîm de fiilleridir. 
Bekânın görülmesi budur.   
 

 880 Ki ehl-i beėa bil cānım tenezzül eyledi źātdan  
Śıfātdan hem daħi ef‘ālle geldi ehl-i taĥėįėān  
 

Bekâ ehlinin zâtdan tenezzül 
eylediğini bil. Tahkikat ehli hem 
sıfatlarla hem de fiillerle geldi.  
 

    881 Ki geldi mažhar-ı Allāh daħi mažhar-ı er-Raĥman  
Göründi er-Raĥįm śūretle oldı ŧutdı maėāmān 
 

Allah’ın ve Rahmân’ın mazharı 
geldi. Rahîm sûretiyle görünerek 
makâm tuttu.  
 

    882 Ki źātda cem‘ ile oldı śıfātda ĥaŜreti buldı  
Ki ef‘āle žuhūr itdi ħilāfet buldı ol zamān  
 

Zâtda cem ile oldu ve sıfatlarda 
hazreti buldu. Fiillere zuhûr etti. 
O zaman hilâfeti buldu.  
 

59595959    883 Oėudı besmele oldı Raĥįmle Raĥmanıñ buldı 
Maėām-ı Cem‘ü’l-Cem‘ ile göründi śūret-i insān  
 

Besmele okudu. Rahîm ve 
Rahmân’ını buldu. Cem’in cem’i 
makâmıyla insan sûreti göründü.  
 

    884 Ħilāfet sırrını buldı maėām-ı şühuda irdi 
Ki kendinde daħi gördi ‘avālim cümlesi yek-sān 
 

Halifelik sırrını bulup şühûd 
makâmına erdi. Âlemlerin 
hepsini kendinde bir gördü. 
 

 885 Budur mürşid imām oldı u miĥrābda daħi ŧurdı  
‘Avālim cümlesi uydu bunuñla oėunur Ėurān  
 

Mürşit budur ki imam oldu ve 
mihrapta bile durdu. Âlemlerin 
hepsi ona uydu. Kurân bununla 
okunur. 
 

    886 Śalāt-ı dā’imį buldı bulanlar namazın ėıldı  
Bunuñla secdeler oldı budur imām-ı imāmān  
 

Devamlı namazı buldu. Bulanlar 
namazlarını kıldı. Bununla 
secdeler oldu. Đmamların imamı 
budur.  
 

 887 Cemį‘ ‘avālimiñ sırrı bunuñla buldılar dürri  
Ki ΛΖ⇔↓165 bunuñ yüzi olupdur sırr hem Yezdān  
 

Bütün âlemlerin sırrı olan inciyi 
bununla buldular. “Kuşluk 
vaktine and olsun” ki bunun 
yüzü ve Allah’ın sırrı oldu. 
 

    888 Bunuñ vaśfında ‘ācizdir ki diller idemez taėdįr  
Zirā ol maėśad-ı Ĥaėdır odur besmele-i Yezdān 
 

Bunun vasfında diller âcizdir, 
takdir edemezler. Çünkü o 
Hakk’ın maksadıdır. Allah’ın 
besmelesi odur.  
 

 889 Birāz vaśfını ger itsem niçün çoėdur ba‘įd itdiñ  
Budur ol mažhar-ı esmā’ cemį‘ ĥaŜrāt güzel sulŧān  
 

Biraz vasfını yaptığım zaman, 
“Niçin çoktur?” deyip 
uzaklaştın. Esmânın mazharı, 
bütün hazretler ve güzel sultan 
budur. 
 

    890 Eger mürşid-i kāmilden ėadeĥ içdiñse ey cānān  Ey sevgili! Eğer kâmil mürşitten 

                                                 
165 Duhâ 93/1: Kuşluk vaktine and olsun. 
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Maėāmāt-ı ma‘ārifle olursun sırr hem Yezdān  
 

kadeh içtiysen mârifet 
makâmında hem Allah hem de 
onun sırrı olursun. 
 

    891 Geçen taėrįrde ey cānım maėām-ı Cem‘-i esrārdan  
Daħi ĥaŜret-i Cem‘den hem işitdiñ ba‘Ŝ-ı taĥėįėān  
 

Ey canım! Geçen takrirde Cem 
makâmının esrârından ve Hz. 
Cem’den bazı hakîkatler işittin.  
 

  FaślFaślFaślFaśl----ı fı fı fı fį beyān esrārį beyān esrārį beyān esrārį beyān esrār----ı Cem‘ü’lı Cem‘ü’lı Cem‘ü’lı Cem‘ü’l----Cem‘ vesā’ir taCem‘ vesā’ir taCem‘ vesā’ir taCem‘ vesā’ir taĥĥĥĥėįėātėįėātėįėātėįėāt----
ı Đlı Đlı Đlı Đlāhį vü kemālāt āhį vü kemālāt āhį vü kemālāt āhį vü kemālāt     
    

Cem’in Cem’i esrârıCem’in Cem’i esrârıCem’in Cem’i esrârıCem’in Cem’i esrârınınınını    ve diğeve diğeve diğeve diğer r r r 
Đlâhi hakîkatĐlâhi hakîkatĐlâhi hakîkatĐlâhi hakîkatlerlerlerler    ileileileile    değerldeğerldeğerldeğerlerierierieri    
anlatananlatananlatananlatan    bölümüdür. bölümüdür. bölümüdür. bölümüdür.     
    

    892 Velį esrār-ı Cem‘ü’l-Cem‘ ki sebėat itmedi cānım 
Đşit benden birāz esrār nedir Cem‘ü’l-Cem‘ ey iħvān  
 

Fakat Cem’in Cem’i 
[makâmının] esrârı geçmedi. Ey 
ihvân! Cem’in Cem’i nedir, diye 
benden biraz sırlar işit.  
 

 893 Ki sen maėām-ı ef‘ālde ki Ĥaėėa virdigiñ ef‘āl  
O ef‘āl kendine nisbet idersiñ Cem‘ü’l-Cem‘ inān  
 

Makâm-ı efâlde bütün fiillerini 
Hakk’a nisbet ettin. Cemü’l-
Cem makâmında ise o fiilleri 
kendine nisbet edersin.  
 

    894 Maėām-ı ef‘ale nüzūl idersin mürşid-i Ĥaėla  
Maėām-ı Cem‘ü’l-Cem‘de sen olursun eyleme 
şekkān  
 

Hak mürşidiyle fiillerin 
makâmına nüzûl edersin. Cem’in 
Cem’i makâmında olursun. 
[Sakın] şüphe etme. 
 

 895 Olursun mažhar-ı Allāh daħi mažhar-ı er-Raĥman  
Görürsün mažhar-ı Raĥįm nice olmuşsun ey cānān  
 

Hem Allah’ın hem de 
Rahmân’ın mazharı olursun. 
Rahîm mazharını görürsün. Ey 
sevgili! Sen nasıl böyle oldun?  
 

    896 Ki ya‘ni cümle-i esmā’ daħi ĥaŜrāt ne kim vardır  
Görürsün sendedir cümle göründüñ cümle žāhirān  
 

Kısacası esmânın hepsi, 
hazretler ve başka ne varsa 
hepsini sende görürsün. Herkese 
açıkça göründün.  
 

 897 Görürsün kendini sende vü sende didigim bende  
Ėamu ‘ālemde hem yerde bulursun kendini sulŧān  
 

Kendini sende görürsün ve sende 
dediğimi bende görürsün. Bütün 
âlemde ve her yerde kendini 
sultan olarak bulursun.  
 

    898 Oėursun Esma-i Ĥüsnā bulursun sırların sende  
Ĥaėāyıė cümlesi bende görürsün nicedir bürhān  
 

Esmâ-i Hüsnâ’yı okuyup 
sırlarını kendinde bulursun. 
Hakîkatlerin hepsinin bende 
nasıl delil olduğunu görürsün. 
 

 899 Görürsün mürşidiñ kimdir ki Ĥaėdır cümleye birdir  
Görürsün cümlede ancaė degil āayrı hemān Yezdān  
 

Mürşidinin kim olduğunu 
görürsün. Haktır ve herkese 
birdir. Herkeste görürsün; ancak 
[o mürşit] başkası değil, 
Allah’tır.  
 

    900 Bilürsün istivā sırrın daħi ‘arş üzre er-Raĥmān  
Ne sırlardır olur ‘ayān degil gözünde hem pinhān  
 

Rahmân’ın arş üzerindeki 
egemenlik sırrını bilirsin. Ne 
sırlar ayân olur, hem [bu sırlar] 
gözüne gizli değildir.   
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60606060    901 Daħi ol nūr-ı Aĥmed bil muĥįŧ olmuş ėamu eşyā’  
Görürsün nicedir sırrı olursun dā’imā yaėžān  
 

Ayrıca o Ahmed’in nûru bil ki 
bütün eşyâyı kuşatmıştır. 
Sırrının nice olduğunu görüp 
daima uyanık olursun. 
 

 902 Ėapasañ gözini açsañ uyusan daħi uyansañ 
Görürsün nūrlarıñ nūrı nice āfāėda ol ‘ayān  
 

Gözünü kapayıp açsan da 
uyuyup uyansan da nûrların 
nûrunun âfakta nasıl belli 
olduğunu görürsün.  
 

    903 Ėamu źerrāt-ı ‘ālemde düşünmüş vech ol Yezdān  
Ki µϖΧ⇔166 didiler eşyā’ o nūrdur eyleyen devrān  
 

O Allah, âlemin bütün 
zerrelerine vech olmayı 
düşünmüştür. Eşyalar “Emret” 
dedi. Devrân eden o nûrdur.    
 

 904 O nūr mebde’ ma‘ād olmuş ėamu eşyā’ aña varmış  
Ki gözlerinde hem ŧutmuş bu nūrdur nūri-i ‘aynān  
 

O nûr başlangıç ve bitiş noktası 
olmuş, bütün eşya ona varmıştır. 
Gözlerini [o nûr] kaplamıştır. 
Gözlerinin nûru bu nûrdur.  
 

    905 Velākin eyle sen iź‘ān śaėın olmayasın körān  
Gice gündüz dime ezmān uyuma itme sen ŧuāyān 
 

Fakat sen itâat et, sakın 
körlerden olma. Gece gündüz 
vakitler deme. Uyuma ve 
taşkınlık etme.  
 

 906 Ki bildiñ mürşidiñ Ėurān virür saña nice bürhān  
Ki fetĥ eylesün ol Raĥmān gözünden çıėsun ol 
şeyŧān  
 

Mürşidini bildin. Kurân, O 
Rahmân kalp gözünü açsın ve 
şeytan gözünden çıksın diye 
sana nice deliller verir.  
 

    907 Nedir gice daħi gündüz çalış görmeyesiñ ezmān  
Bulasın raĥmet-i Raĥmān görünsün saña ol cānān  
 

Gece ve gündüz nedir? Çalış ki 
vakitleri görmeyesin. Rahmân’ın 
rahmetini bulasın ve o sevgili 
sana görünsün.  
  
 

 908 Beėā sırrı ola žāhir µ±ℵ τ÷ ϕΧ167 dir  
O sırr-ı Aĥmedi žāhir olursun oėu sen Ėurān  
 

Bekâ sırrı belli olsun diye 
“Rabb’inin yüzü bâkidir.” der. 
[Bu âyetle] O Ahmed’in sırrını 
görürsün. Sen Kurân oku.  
 

    909 Görürsün ◊°∏ σ⇑ ο∧168 sırrını nice bulur eşyā’  
Beėāda hem maėām ŧutmuş bilürsün nice ol yārān  
 

Eşyanın “Yeryüzünde bulunan 
her şey fânidir” sırrını nasıl 
bulduğunu görürsün. Pek çok 
dostun bekâda nasıl makâm 
tuttuğunu bilirsin.  
 

    910 Đdemem besmele sırrın mufaśśal sırr-ı mākāndır  
Ki yazdı sırların Ėurān elim saña bir bürhān  
 

Besmele’nin sırrını 
açıklayamam. O, varlıkların 
ayrıntılı sırrıdır. Kurân [onun] 
sırlarını yazdı. Elim sana bir 
delildir.  
 

 911 Anıñçün ĥaŜret-i Ĥaydar ki esrār-ı ketb-i cem‘ān  Onun için hazret-i Haydar sana: 

                                                 
166 Emret. 
167 Rahmân 55/27: Rabb’inin yüzü bâkidir.  
168 Rahmân 55/26: Yeryüzünde bulunan her şey fânidir.  
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Mufaśśal besmele olmuş ki dir saña işit iħvān  
 

“Toplu bir şekilde yazmanın 
esrârı ayrıntılı Besmele 
olmuştur” der. Đşit ihvân.  
 

    912 Daħi ol noėŧa-i besmel nice dār esrara eşmel  
Daħi ol Ĥaydar-ı Kerrār o sırla ol şah-ı merdān  
 

O Besmele’nin noktası nice esrâr 
yurdunu kaplar. Aynı zamanda o 
Haydar-ı Kerrâr’ın, o mertlerin 
şâhının o sırla, 
 

 913 Gelüpdür nicedir añla τδϕρ⇔↓ °⇓↓169 hem diñle  
‘Aliyyü’l-MurtaŜā sırrın görürsin cümle hem Ėurān  
 

Nasıl geldiğini anla ve “Ben 
[bâ’nın altındaki] noktayım” 
[sözünü] dinle. Bütün Kurân’da 
Aliyyü’l-Murtazâ’nın sırrını 
görürsün.  
 

    914 Ki dir Εδϕ⇓ θν∈⇔↓170 daħi ο〈°;↓ ℵΗ∧171 
Didi sırrını bildin mi işit bugün bay-ı cānān  
 

“ Đlim bir noktadır” ve “Onu câhil 
çoğaltmıştır” dedi. Onun bu 
sırrını bildin mi? Ey yüce cân! 
Bugün bu sırrı işit.  
 

 915 Ki ‘ilm-i śıfat-ı Ĥaėdır basįŧdir hiç ėabūl itmez  
Tecezzį ki ‘ayn-ı źāt olupdur yoė aña noėśān  
 

Hakk’ın sıfatlarının bilgisi 
basittir. Kısım kısım bölünmeyi 
hiç kabul etmez. Hakk’ın zatı 
gibidir. Onda [herhangi bir] 
noksanlık yoktur.  
 

    916 Muĥįŧ olmuş ėamu eşyā’ ne kim var andadır 
meknūn  
Ki andan geldi tafśįlāt ki anıñ ekberi insān  
 

Bütün eşyayı kuşatmıştır. Ne 
varsa eşyada saklıdır. Tafsilat 
ondan geldi ki onun en büyüğü 
insandır.  

 917 Ki źāt źātını keşfinden śıfātlar žāhir olmuşdur  
Daħi eşyā ėamu mekşūf ki anda geldiler cem‘ān  
 

Zâtın zâtını keşfetmesinden 
sıfatlar zâhir olmuştur. Aynı 
zamanda eşyanın hepsi 
keşfolunmuştur ki hepsi bir yere 
toplanarak onda gelmiştir.  
 

    918 Göründi kendiye kendi žuhūr itdi ėamu eşyā’  
Mufaśśal nüsħa-i ‘ālem anıñla şerĥ olur insān  
 

Kendisine kendi göründü ve 
bütün eşya zuhûr etti. Ayrıntılı 
olan âlemin nüshası onunla şerh 
olur.   
 

    919 Ki kendi raĥmetin cānā ki nefs üzre yazmışdır  
θλ±ℵ ∆Φ∧172 bildiñ oėuduñ diñle hem sen ėan  
 

Ey cân! Kendi rahmetini nefs 
üzerine yazmıştır. “Rabb’iniz 
yazdı” [âyetini] okuyup bildin. 
[Bu sözü] hem dinle hem inan. 
 

61616161    920 Daħi ♣ℵ⋅↓173 kitābıñ dir ⇒υϖ⇔↓ µΤηρ± η∧174 hem  
Meger sen kitab olmuşsın ki ol kātib-i mektūbān  
 

Kitabın “Oku [kitabını]!” ve 
“Bugün hesap sorucu olarak 
sana nefsin yeter” der. Meğer 
sen, o yazılmışları yazan kitap 

                                                 
169 Ben [bâ’nın altındaki] noktayım.  
170 Đlim bir noktadır.  
171 Onu câhil çoğaltmıştır.  
172 Enâm 6/54: Rabb’iniz yazdı. 
173 Đsrâ 17/14: Oku [kitabını]! 
174 Đsrâ 17/14: Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter. 
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olmuşsun.  
 

    921 Ki ol ‘ilm ‘ayn-ı ma‘lūmdur ki kātib ‘ayn-ı 
mektūbān  
Ki Raĥįm ‘ayn-ı merĥūmdur ki añla nicedir Raĥmān  
 

Ki o ilim, mâlum olanın 
kendisidir. Yazan ise yazılmış 
olanın kendisidir. Rahîm, 
rahmete kavuşmuş kişinin 
kendisidir. Rahmân’ın nasıl 
olduğun anla. 
  

 922 Oėu nefsiñ kitābıñ bil saña kāfį ĥisābın bil  
Ki Rabbiñ nefsine yazmış nice raĥmetleri inan  
 

Nefsin kitabını okuyup, sana 
yeterli olan hesabını bil. 
Rabb’inin pek çok rahmeti 
nefsine yazdığına inan. 
 

    923 Görürsün noėŧa-i ‘ilmi ki vaĥdetdir nice keŝret  
Ki anda mekmun olmuşdur ki keŝret virmedi noėśān  
 

Đlim noktasını görürsün ki nice 
kesret vahdettir. Onda gizli 
olmuştur ki kesret ona noksanlık 
vermez.  
 

 924 Ki keŝret ‘ayn-ı vaĥdetdir ü vaĥdet ‘ayn-ı keŝretdir  
Tekeŝŝürden münezzehdir görürler ehl-i taĥėįėān  
 

Kesret vahdetin kendisidir, 
vahdet de kesretin kendisidir. O, 
çoğalmaktan uzaktır. Hakîkat 
ehli bunu görür.  
 

 925 Bize nisbet bay-ı cānım gelüpdür tafśil ü icmāl  
Lisānda ta‘bir itmişler ki Hūdur āayrı yoė Yezdān  
 

Ey yüce cânım! Uzun uzadıya 
açıklamak ve kısa olarak 
anlatmak bize nisbettir. Lisanda 
“Allah’tan başka ilah yoktur” 
diye ifâde etmişlerdir.  
 

    926 Nevātla naħle’i temŝįl iderler ba‘Ŝ-ı ‘ārifler  
Bunı tefhįm içün dirler işit yā eyyühe’l-insān  
 

Bazı ârifler, hurma çekirdeğiyle 
bir hurma ağacını benzetirler. Bu 
benzetmeyi anlatmak için 
yaparlar. Đşit ey insan!   
 

 927 Daħi ol ba‘Ŝ-ı ‘ārifler iderler noėŧa’ı temŝįl  
Ĥurūfa nisbet ey cānım bu da bir nev‘-i tefhįmān  
 

Ayrıca o bazı ârifler noktayı 
harflere nisbet benzetirler. Ey 
canım! Bu da bir çeşit 
anlatmadır. 
 

    928 Görürsün noėŧa’ı cānım ėamu ĥarf andadır yek-sān  
Ki andan çıėdılar ĥarfler düzeldi cümle elfāžān  
 

Noktayı görürsün. Bütün harfler 
onda birdir. Harfler ondan çıktı 
ve bütün sözler düzeldi. 
 

    929 Cemį‘ ĥurūf kelįmātlar ki ‘ayn-ı noėŧa olmuşdur  
Ki cümle naėş hem ĥarfler ‘ademdir śanma 
mevcūdān  
 

Bütün harfler ve kelimeler 
noktanın kendisi olmuştur. Nakış 
ve harflerin hiçbiri [aslında] 
yoktur. Var olduklarını sanma.    
 

 930 Ki noėŧa emr-i vāĥiddir odur sırrullah-ı a‘žam  
Eger cümle žuhūr itse ki oldur didiler Ėurān  
 

Nokta, vâhid emridir. Allah’ın 
en büyük sırrı odur. “Eğer hepsi 
zuhûr etse Kurân odur” dediler.  
 

    931 Daħi farė eyle žāhirdir görürsün didiler bį-şek  
Cemį‘ śuverde hem bil sen göründi o durur Furėān  
 

Zâhir olduğunu da fark et. 
Şüphesiz görürsün. Hem bil ki 
bütün sûretlerde göründü. 
Furkan odur” dediler.  
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 932 Bu da bir tefhim ey cānā münezzehdir ėamu şeyden  
Ki ‘uėūl oldılar ‘āciz idemez temŝil ‘āėılān  
 

Ey cân! Bu da her şeyden tenzih 
edilmiş bir anlatmadır. Akıllar 
âciz oldu. Akıllı kişi bunu temsil 
edemez.  
 

    933 Anıñçün Ĥaydar-ı Kerrār ki odur sırr-ı peyāamber  
Daħi hem ėamuya rehber işit nicedir ol sulŧān  
 

Onun için Peygamber’in sırrı 
Haydar-ı Kerrâr’dır. Hem o 
herkese rehberdir. O sultanın 
nasıl olduğunu işit.  
 

 934 Didi ol cāhilān tekŝįr idermiş noėŧa’ı bil sen  
Ki keŝretde ėaluplardır göremez vaĥdeti cānān  
 

“O câhil noktayı çoğaltırmış. O 
kesrette kalmıştır. Vahdeti 
göremez” dedi. Bil ey cânan. 
 

    935 Virür ‘ālemlere keŝret daħi ol cümleye ėuvvet  
Ėalurlar keŝret-i nefsde ki cümle geldi maĥcūbān  
 

O âlemlere kesret, herkese de 
kuvvet verir. Nefsin kesretinde 
kalırlar. Onların hepsi mahcûb 
oldu.  
 

 936 Zirā a‘mā oluplardır ki görmezler bugün vaĥdet  
Ki olmuşlar bugün maŧrūd görünmez anlara cānān  
 

Çünkü kör olmuşlardır. Bugün 
vahdeti göremezler. Bugün 
kovulmuşlardır. Sevgili onlara 
görünmez.  
 

    937 Kimisi ħülyada ėalmış kimi ėįl ü ėale ŧalmış  
Muėaddes vech ol dilber ki geldi anlara pinhān  
 

Kimisi hülyâda kalmıştır. Kimisi 
dedikoduya dalmıştır. O 
sevgilinin mukaddes vechi 
onlara gizli olmuştur.  
 

    938 Yed-i beyŜāsıyla sākį ki ol rūĥāni Ĥaydardır  
Ki virmez anlara cāmın ki cümle geldi maĥcūbān  
 

O rûhâni Haydar olan sâki, 
beyaz eliyle onlara kadehini 
vermez. Cümlesi [o kadehten] 
mahcûb geldi.  
 

62626262    939 Nedir peyāamber ü Ĥaydar nedir ol nūrlara envār  
Nedir ol gözlere dilber göremez cümle ol körān  
 

Peygamber ve Haydar kimdir? 
Nûrlara nûr olan ve gözlere 
dilber olan kimdir? O körlerin 
hiçbirisi [bunları] göremez. 
 

    940 Ki ėadrin bilmedi anlar ki žulmetde ėara cānlar  
Ėalupdur dökdiler ėanlar ki cümle oldı merdūdān  
 

Onlar değerini bilmediler. 
Zulmette kalan kara canlar 
kanlarını döktüler. [Böylelikle] 
Onların hepsi kovulmuş oldu.  
 

 941 Oėu θϖΦϖ⇔↓ ⇐°⇑ ↓υ±ℵϕ× 175 āyetini añla  
Nicedir ‘ilm-i peyāamber ki oldur ‘ilm hem pįrān 
 

“Yetimin malına da 
yaklaşmayın” âyetini okuyup 
anla. Peygamber’in ilmi 
nasıldır? Hem ilmin pîri de odur.  
 

    942 Đşit ey cānımıñ cānı ki kendiñ mürşide vir sen  
Ki senden seni alsun ol virür saña yine ol ėan  
 

Đşit ey canımın canı! Kendini 
mürşide ver ki seni senden alsın. 
O sana yine kan verir. 
 

 943 Virür saña nice aėdaĥ ki nūş itseñ benim cānım  
Görinür şübhe yoė cānān bulursun źevė-i źā’iėān  

Ey benim canım! Nûş edesin 
diye sana nice kadeh sunar. 
Şüphe yok ki sevgili sana 

                                                 
175 Đsrâ 17/34: Yetimin malına da yaklaşmayın. 
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 görünür. [Onda] zevk alanların 
zevkini bulursun.  
 

    944 Olursun vāriŝi Aĥmed gider gözünden ol keŝret  
Görürsün sırr-ı peyāamber nice olmuş ol imāmān  
 

Ahmed’in vârisi olursun. 
Gözünden o kesret gider. O 
peygamber’in nasıl imam 
olduğunun sırrını görürsün.  
 

 945 Maėāmāt-ı fenāda sen bulursun fena-i küllį  
Maėāmāt-ı beėāda hem olursun bāėi-i Raĥmān  
 

Sen fenâ makâmında bütün 
fenâyı bulursun. Bekâ 
makâmında da Rahmân’la bâki 
olursun.  
 

    946 ‘Ulūm-ı noėŧaya mažhar olursun sırr hem ĥaydar  
Ki taĥte’l-bāda ol noėŧadadır sırr-ı peyāmberān  
 

Noktanın ilmine ve Haydar’ın 
sırrına mazhar olursun. 
Peygamber’in sırrı, bâ’nın 
altındaki o noktadadır.  
 

 947 Anıñçün şāh ol merdān τδϕρ⇔↓ °⇓↓176 buyurmuşdur  

Ki ⁄°Χ⇔↓ ΓΛ×177 dirmiş hem o da bir nükte-i merdān 
 

Onun için o yiğitlerin şâhı: “Ben 
bâ’nın altında noktayım” diye 
buyurmuştur. Hem o da 
yiğitlerin bir nüktesidir.  
 

    948 Zirā ol ĥaŜret-i Ĥaydar ki oldur sırr-ı peyāamber  
Oėu π? µπ?178 dersini bil nicedir bürhān  
 

Çünkü o, Peygamber’in sırrı 
olan Hz. Haydar’dır. “Etin 
etimdir” dersini oku. Delil 
nasıldır bil.  
 

    949 Daħi Medįne-i ‘ilmiñ ėapusı oldıāı Ĥaydar  
Ĥadįŝde didi peyāamber işitmişsin bay-ı yārān  
 

Aynı zamanda Peygamber 
hadîsinde: “Đlmin Medine kapısı 
olan Haydar” dedi. Đşitmişsin ey 
yüce dost!    
 

 950 Ki çün ol mefħar-ı ‘ālem Medįne-i ‘ilim olmuş  
‘Aliyyü’l-MurtaŜā cānā çün oldı aña hem bābān  
 

Ey cân! Çünkü o âlemin övüncü 
ilmin Medîne’si olduğu gibi 
Aliyyü’l-Murtazâ da ona kapı 
olmuştur.  
 

    951 Nedir ‘ilm oldıāıñ bildiñ ki źātıñ ‘aynidir ėandıñ  
Ki andadır heme mākān ki olmuş cümle muĥįŧān  
 

Đlmin ne olduğunu bildin ki zâtın 
kendisi olduğuna inandın. Bütün 
varlıklar ondadır. O, her şeyi 
kuşatmıştır.  
 

 952 O faħr-i ‘ālem-i dānā ki ‘ilme Medine olmuş  
Ėamu ‘ilmi muĥįŧ olmuş görünmüş mažhar-ı cānān  
 

O âlemin övüncü ilme Medine 
olmuştur. Bütün ilmi kuşatarak 
sevgilinin mazharı görünmüştür.  
 

    953 Ki çün ‘ilm ‘ayn-ı ma‘lūmdur o durur cümle 
ma‘lūmāt  
Ėamu eşyā’ aña mažhar göründi cümleye sulŧān  
 

Çünkü ilim o bilinenin 
kendisidir. Bütün bilinen şeyler 
aslında odur. Bütün eşya ona 
mazhardır. O sultan cümleye 
göründü.  
 

                                                 
176 Ben noktayım. 
177 Bâ’nın altında… 
178 Etin etimdir. 
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 954 σϖ⇔↓ θν⊂ Γπν⊂179 daħi σℵ…↓180 dirmiş  
Ĥadįŝinde buyurmuşdur oėu sen nicedir bürhān  
 

“Öncekilerin ve sonrakilerin 
ilmini bildim” diye hadîsinde 
buyurmuştur. Delilin nasıl 
olduğunu anlamak için oku. 
 

    955 Medįne oldıāın añla ėamu ĥaŜrātı cem‘ itmiş  
Daħi icmāl ü hem tafśįl anıñla oldı žāhirān  
 

Medine olduğunu bütün 
hazretleri toplamasından anla. 
Đcmâl ve tafsil onunla zâhir oldu. 
 

 956 Ve gerçi ümmįdür ismi ki ümmü’l-kitāb olmuşdur  
Mufaśśal cümle kitāblar anıñla geldi nümāyān  
 

Her ne kadar ismi ümmî olsa da 
kendisi ana kitap olmuştur. 
Tafsilatlı bütün kitaplar onunla 
ortaya gelmiştir. 
 

    957 ‘Aliyyü’l-MurtaŜā cānā ki çün bāb-ı ‘ilm olmuşdur  
Bu da bir nüktedir añla ki anda sırr-ı bį-pāyān  
 

Ey cân! Aliyyü’l-Murtazâ ilmin 
kapısı olmuştur. Bu da bir 
nüktedir, anla ki onda sonsuz 
sırlar vardır.  
 

63636363    958 Görürsin bāb-ı şey’ olmuş o şey’e cüz’ bay-ı cānım  
O şey’e dāħil olmaė bil o bāyla oldı maėśūdān  
 

Ey yüce cân! Nesnenin kapısını 
o nesneye parça olmuş görürsün. 
O nesneye dâhil olmak bil ki o 
bâ ile istenildi. 
 

 959 Daħi libab o şeyden ayru olmaz muttaśıl olmuş  
Oėu π? µπ?181 sırrını bil sen ider ‘ayān  
 

Akıllar da o şeyden ayrı olmaz, 
birleşmişlerdir. “Etin etimdir” 
sırrını okuyup o sırrın 
açıkladığını bil. 
 

    960 Ki nūr-ı Muśŧafā hem MurtaŜā bil nūr-ı vāĥiddir  
O nūra vāśıl olanlar o nūrį oldı şāhidān  
 

Mustafa ve Murtaza’nın nûru bil 
ki vahdetin nûrudur. O nûra 
erişenler o nûra şahit oldular.  
 

 961 Olamaz şehre hem dāħil çü bābın bulmadı herkes  
Çü bābın buldı dāħildir görürsün itmegil şekkān  
 

Herkes kapısını bulamadığı için 
o şehre giremez. Çünkü [sadece] 
kapıyı bulanların şehre girdiğini 
görürsün. Şüphe etme. 
 

    962 Velākin bāb velāyetdir duħūl-i şehre āletdir  
Ne kim ol dārda meknūndur gelür ėapudan ey iħvān  
 

Ey ihvân! Lâkin kapı velîliktir. 
Şehre girmek için bir âlettir. O 
yurtta kim varsa dizilerek 
kapıdan girer.  
 

 963 Ħazįne-i ĥaėāyıė şehridir bil sen bay-ı cānım  
Ki mažhar-ı Ħudā gelmiş daħi mažharı hem bil ŧan 
 

Ey yüce cân! Hakîkatler 
hazinesinin şehri olduğunu bil. 
Allah’ın mazharı gelmiştir. 
Mazharı da bil ve şaşır.  
 

    964 Ki varmaė ėapuya cānā o şehre vāśıl olmaėdır  
O sulŧān-ı şehr cānā odur ħazįne-i dārān  
 

Ey cân! Kapıya varmak o şehre 
vâsıl olmaktır. Şehrin sultanı, o 
yurdun hazinesidir. 
 

 965 O kim libāba varmışdır baėar şehri görür cānım  
O a‘mā kim şehr görmez daħi bāb görmedi körān  

Ey cân! O kişi [hakîki] akıllara 
varmıştır. Bakıp şehri görür. O 

                                                 
179 Öncekilerin ilmini bildim. 
180 Ve sonrakilerin… 
181 Etin etimdir. 
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 kör kişi ise şehri görmez, o 
kapıyı bile görmemiştir.   
 

    966 Oėur ismini bābıñ lįk ü bābı bilmedi ol kes  
Velākin śūret-i bābıñ taśavvur itdi aĥmaėān  
 

Kapının ismini okur; ancak o 
kişi kapıyı bilemez. Fakat o 
ahmâk kapının sûretini tasvir 
eder.  
 

    967 Alamaz feyŜ o cāhildir ki şe’n-i bābı hem bilmez  
Taħayyül eylemiş evhām nice görine ol cānān  
 

Câhil olduğu için feyz alamaz. 
Kapının işini bilemez. Evhâm 
hayâl etmiştir. [Dolayısıyla] O 
sevgili ona nasıl görünsün? 
 

 968 Taśavvur itdigi śūret degildir śūret-i Ĥaė ol 
O śūret śūret-i şeyŧān ėabūl itmez onı Yezdān 
 

Zihninde şekillendirdiği sûret, 
Hakk’ın sûreti değildir. O sûret, 
şeytanın sûretidir. Allah bunu 
kabul etmez.  
 

    969 Daħi mažhara irgürmezse ol bābı bay-ı cānım  
O bābı müstaėil görse şehirsiz oldı hem ñāllān  
 

Ey yüce cânım! Ayrıca o kapıyı 
mazhara eriştirmezse, o kapıyı 
ayrı görse hem şehirsiz hem de 
doğru yoldan sapmış olur. 
 

 970 Anıñçün şį‘ayān ñāldir ü bil ki kāfir olmuşdur  
Ki anlar bilmedi bābı şehirsiz didiler bābān  
 

Onun için Hz. Ali taraftarı 
olanlar doğru yoldan ayrılmış ve 
bil ki kâfir olmuşturlar. Onlar 
kapıyı bilmeyerek “Şehirsiz 
kapı” demişler.  
 

    971 ‘Aliyyü’l-MurtaŜā ayru ki dirler Allāh olmuşdur  
Ulūhiyyetle iden tavśįf ki bį-şek oldı kāfirān  
 

“Aliyyü’l-Murtazâ ayrıdır, o 
Allah olmuştur” dediler. [Onu] 
Tanrılık vasfıyla nitelendirenler 
şüphesiz kâfir oldular.  
 

 972 Daħi žāhirde ėalan žāhiriyyūn cümlesi bāŧıl  
‘Aliyyü’l-MurtaŜā şanıñ ki bilmez oldı cāhilān  
 

“Zâhirde kalanların hepsi zâhire 
mensuptur” cümlesi de bâtıldır. 
Aliyyü’l-Murtazâ’nın şânını 
câhiller bilmez oldular.  
 

 973 O da śūretde ėalmışdır ĥaėįėat sırrını görmez  
Ki ol vech-i muėaddes sırr-ı Ĥaėėa virdi ol noėśān  
 

O da sûrette kalmıştır. Hakîkat 
sırrını göremez. O mukaddes 
vech, Hakk’ın sırrına noksan 
verdi.  
 

    974 O da ayru görür şehri vü bābı bilmedi cāhil  
Alāt bāŧına vesen oldı hem daħi o da şeyŧān  
 

O câhil de şehri ayrı görür ve 
kapıyı bilmez. [Çünkü] Tertemiz 
içi kirlendi, hatta şeytan oldu.  
 

 975 Biri bāŧında ėalmışdır biri žāhirde hem śūret  
Perestdir görmedi bābı ki anlar cümlesi körān 
 

Biri bâtında biri de zâhirde 
kalmıştır. Ayrıca sûrete taparak 
kapıyı görmemiştir. Onların 
hepsi kördür. 
 

    976 Anıñçün mürşidin görmek olup sāliklere müşkil  
Kimi śūretde ėalmışdır kimisi oldılar ñāllān  
 

Dolayısıyla mürşidi görmek 
sâliklere zor olmuştur. Kimi 
sûrette kalmıştır, kimisi de 
yoldan sapmıştır. 
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64646464    977 O śūretde ėalan sālik müşekkel mürşidin bildi  
Ki şekl-i şeyħini gördi ki žann itdi o mürşidān  
 

Sûrette kalan sâlik, mürşidini 
şekil verilmiş olarak tanıdı. Şeyh 
şeklini görerek onu mürşit sandı.  
 

 978 Hemān mürşid olan Ĥaėdır degil āayrı işit cānā  
Göründi śūret-i mürşidle olmuş ol nur-ı Yezdān  
 

Mürşit olan Hakk’ın kendisidir, 
başkası değil. Đşit ey cân! Mürşit 
sûretiyle göründü. O, Allah’ın 
nûru olmuştur.  
 

    979 Olan mürşid-i Ĥaė cānā odur śūret-i peyāamber  
Daħi sırr-ı ‘Aliyyü’l-MurtaŜādır itmegil şekkān 
 

Ey cân! Hak mürşidi olan kişi 
peygamberin sûreti, aynı 
zamanda Aliyyü’l-Murtazâ’nın 
sırrıdır. Şüphe etme.  
 

 980 O śūret ki göründi śūret-i insān daħi liĥye 
Daħi ol yed ü riclān gördigi sālik odur ĥayvān  
 

O sûret ki insan sûretinde ve 
sakal olarak göründü. O el ve 
ayaktan ibâret gördüğü sâlik de 
hayvandır.   
 

    981 Görinen şekl-i śūretde müşekkel śūret-i insān  
Degil sālike ol mürşid ü belki oldı ol şeyŧān  
 

Sûret şeklinde şekillenmiş 
görünen insan sûretidir. O, sâlike 
mürşit değil, belki şeytan olur.  
 

 982 Görürsün sālikān cānā çekerler dürlü emekler  
Ki kendi şeyħiniñ şekli ider anlara taālįŧān  
 

Sâliklerin türlü emekler 
çektiklerini görürsün. Kendi 
şeyhinin şekli onları yanıltır. 
 

    983 Ki inkār itdiler ba‘Ŝen zirā śūretde ėalmışlar  
Nedir şeyħlerini görmezler anlar cümlesi ĥayvān  
 

Bazen inkâr ettiler. Çünkü 
sûrette kalmışlardır. Neden 
şeyhlerini görmezler? Onların 
hepsi hayvandır.  
 

 984 Gelüpdür cümlesi maŧrūd ki anlar görmedi cānān  
Ki zįrā śūret-i bey‘at iderler liĥyedir şeyħān  
 

Hepsi kovulmuş olarak gelir, 
onlar sevgiliyi görmemişlerdir. 
Çünkü sûreti kabul ederler. 
[Onların] şeyhleri sakaldır.  
 

    985 Ki nūrullāh olup mürşid verā’-ı şeklidir bil sen 
Oėu χϖΛ⇑ θ←↓ℵ σ⇑ τν⇔↓182 o mürşidān 
 

Bil ki mürşit görüntüsünün 
ardında Allah’ın nûru vardır. 
“Oysa Allah, onları arkalarından 
kuşatmıştır” âyetini oku.  
 

    986 Bu bir sırr-ı melāmetdir daħi ol sırr-ı Aĥmeddir  
Bu sırla geldi mürşidān bulunur mürşid-i cānān  
 

Bu bir melâmet sırrı hem de 
Ahmed’in sırrıdır. Bu sırla 
mürşit geldi. [Bu sırla] sevgilinin 
mürşidi bulunur.  
 

 987 Daħi bil sen bay-ı cānā ki mürşid ŧopŧolu ‘ālem  
Velākin ŧālib-i śādıė ki nādirdir işit cānān  
 

Ey yüce sevgili! Aynı zamanda 
bil ki mürşit dopdolu bir 
âlemdir. Fakat içten bağlılığı 
olan tâliplerin nâdir olduğunu 
işit.    
 

    988 Zirā mürşid odur bāb-ı ilāhį sālike oālum  
Ĥaėįėatde olan mürşid işitdiñ oldı ol Yezdān 

Oğlum! Çünkü ilâhi kapı sâlike 
mürşittir. Hakîkatte olan 
mürşidin o Allah olduğunu 

                                                 
182 Burûc 85/20: Oysa Allah, onları arkalarından kuşatmıştır.  
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 işittin.  
 

 989 Ki mürşid ba‘Ŝ-ı evėatde odur cemād ba‘įd itme  
Daħi eşcār daħi ĥayvān ne kim var oldı mürşidān  
 

Bazı vakitlerde mürşit, taş gibi 
cansız olan şeydir. Uzağa gitme! 
Ağaçlar, hayvanlar ve başka ne 
varsa hepsi mürşit oldu.  
 

    990 Ħuśūśā naħl-i mürşid bil daħi feres ki ĥayvāndır  
θ〈 °ρνπ≡183 āyetin oėursun gör ki mürşidān  
 

Atlar nasıl yük taşıyorlarsa 
mürşitler de bal arısıdır. “[Onları 
karada ve denizde] taşıdık” 
âyetini okursun.  
 

 991 Ve µ±ℵ ≡↓184 daħi eger sırrını bildinse  
Görürsün nice vaĥy olmuş alur irşād o śādıėān  
 

Ve “Rabb’iniz vahyetti” sırrını 
bildiysen nasıl vahy olduğunu 
görürsün. O sâdık kişiler irşâd 
alır.  
 

    992 Zirā ol kāffe-i eşyā’ ki bābullāh oluplardır  
Delįldir ĥaŜret-i Ĥaėėa alur irşād muĥaėėıėān  
 

Çünkü bütün eşyalar Allah’ın 
kapısı olmuştur. [Onlar] Hz. 
Hakk’a delildir. Hakîkati 
arayanlar [onlardan] irşâd alır.  
 

 993 Niceler aldılar irşād feresden daħi hem kelbden  
Nice mįzāb hem hirre ki irşād oldı ‘ārifān 
 

Pek çoğu at ve köpekten irşâd 
aldılar. Nice oluk ve de dişi kedi 
âriflere irşâd oldu. 
 

    994 Ėanı ol ŧālib-i śādıė ėanı sālik Ĥaė bilenler  
Ėanı ol Mecnun-ı Leylā ki oldur Ĥaėėa ‘āşıėān 
 

Hani o içten bağlılığı olan 
tâlipler, hani o Hakk’ı bilen 
sâlikler? Hani o Leylâ’nın 
Mecnûn’u? Hakk’a asıl âşık olan 
odur.  
 

 995 Daħi hem ‘āşıė u ma‘şūė daħi ol ŧālib-i maŧlūb  
Daħi ol Aĥmed ü Maĥmūd ėamusı bir odur cānān  
 

Hem âşık hem de mâşuk, o 
matlûbun tâlibi, hem de o 
Ahmed ve Mahmud’un hepsi o 
tek olan sevgilidir.    
 

65656565    996 Ezelde śatdı hem ĥüsniñ daħi alan odur ‘aşėıñ  
Pazarlar ėıldı hem aldı odur arada yoė āayrān  
 

Güzelliğini ezelde satıp, aşkını 
alan odur. Pazarlar kılıp hem de 
aldı. [Sadece] o vardır, arada 
başkası yoktur. 
 

    997 Ezelde kendini sevdi aradı kendini buldı 
Ki kendi kendine mürşid göründi cümlede yek-sān  
 

Kendini ezelde sevdi. Arayıp 
kendini buldu. Kendi kendine 
mürşit ve her şeyde eşit olarak 
göründü.  
 

 998 Döşetdi vechini her źerrede göründi hem gördi  
Oėundı cümle eşyāda ki oldı cümle ta‘limān  
 

Her zerreye vechini yaydı. Hem 
göründü hem de gördü. Bütün 
eşyada okundu ki herkes [onu] 
öğrenmiş oldu.  
 

    999 Ĥuśūśā ĥaŜret-i Aĥmed ki odur cümleye raĥmet  
Ki nūr-ı muŧŧali‘ eşyā’da žāhir gördi ārifān 

Ayrıca Hz. Ahmed, herkese 
rahmettir. Ârif, haber aldığı 
nûrunu eşyada belirgin olarak 

                                                 
183 Đsrâ 17/70: [Onları karada ve denizde] taşıdık. 
184 Nahl 16/68: Rabb’iniz vahyetti. 
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 gördü.  
 

 1000 Ĥuśūśā ĥaŜret-i Ĥaydar ki sırr-ı dilber ü diyār  
Ki oldur mažhar-ı Āaffār içenler içdi kevŝerān 
 

Ayrıca Hz. Haydar, sevgilinin ve 
diyârın sırrıdır. Gaffâr’ın 
mazharı odur. Đçenler kevser 
suyundan içtiler.  
 

    1001 Ki oldur maşrıė-ı Aĥmed Muĥammed nūr ider işrāė  
Nice sāliklere mürşid ki ol ez āavŝ-ı a‘žamān  
 

Ahmed’in maşrıkı odur. 
Muhammed nûr işrâk eder. Nice 
sâliklere mürşiddir ki o en büyük 
yardımcıdır.  
 

 1002 Ħudāyā kimleriz bizler ki maĥŜ-ı faŜl-ı luŧfuñdan  
Göründüñ kendine kendiñ ki dirsiñ gördi ‘ārifān  
 

Ey Allah’ım! Bizler kimleriz ki 
“Ârifler gördü” dersin. Lütfunun 
inâyetinin ta kendisinden 
kendine kendin göründün. 
  

    1003 Daħi kendiñ bilen sensin eĥadsin Hū ki ol sensin  
Lisān-ı maĥbubundan sen ki dirsin σπ≡ℵ⇔↓υ〈 ο⋅185  
 

Aynı zamanda kendini bilen 
sensin. Birsin. Hû sensin. 
Sevgilinin lisânından: “De ki: 
“O, Rahmân’dır” dersin.  
 

 1004 θ〈 ℵ↵ θ∂ τν⇔↓ ο⋅186 sen buyurduñ kim dürür bizler  
Bu ‘arşiyyān u ferşiyyān ki sensiz cümle ma‘dūmān  
 

Sen: “Allah de ve sonra da bırak 
[onlar boş laflarla oyalanıp 
dursunlar.]” diye buyurdun. 
Bizler kimleriz? Bu gökyüzünde 
ve yeryüzünde sensiz hiçbir şey 
yoktur.  
 

    1005 Ki kimlerdir seni vaśśāf idenler kāffesi sensiz  
Nice bilsün ki bilmezler ki sensin ‘ilm-i ma‘lūmān  
 

Senin vasıflarını anlatanlar 
kimledir ki onların hepsi sensiz. 
Nasıl bilsinler ki? Senin bilinen 
ilim olduğunu bilemezler. 
 

    1006 Đder źikrini lįkin daħi ol źikr hem źākir 
Ne kim var cümlesi meźkūr ki sensin cümle źākirān  
 

Zikrini ederler. Fakat o hem 
zikir hem de zikredendir. Kim 
varsa hepsi zikrolunmuştur. Her 
şeyi zikreden sensin.  
  

 1007 Ki vāśıflar ider vaśfıñ münezzehsin ėamu vaśfdan  
Muėaddessün mu‘allāsıñ ki sensin ol te‘ālā şān  
 

Vasfedenler hâlini anlatır. Sen 
bütün vasıflardan uzaksın. 
Mukaddes ve yücesin. O şânı 
yüce olan sensin. 
 

    1008 Π≡↓ ↓υη∧ τ⇔σλ ƒ187 sin meŝel yoė cānān  
Ėamunuñ dillerinde sen ki sensin söyleyen Yezdān  
 

Ey Allah’ım! “O’na bir küfüv 
[denk] de olmadı” sın. Herkesin 
dilinde sen varsın ki söyleyen de 
sensin.  
 

 1009 Seni bilmemek bilmekdir ki bilmek oldı bilmemek  
Ki faŜlından buyurmuşsın ki dirsin bildi bilmeyen  
 

Seni bilmemek [aslında] 
bilmektir. Bilmek bilmemek 
oldu. Cömertliğinden buyurarak 
“Beni bilmeyen asıl bilendir” 
dersin.  

                                                 
185 Mülk 67/29: De ki: “O, Rahmân’dır.”     
186 Enâm 6/91: Allah de ve sonra da bırak [onlar boş laflarla oyalanıp dursunlar.] 
187 Đhlâs 112/4: O’na bir küfüv [denk] de olmadı. 
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    1010 Ki kendini keşf idersin ‘ilm-dār ism hem ėorsun  

Ki senden āayrı ‘ālim yoė ki sen ‘ālim ü ma‘lūmān  
 

Kendini keşf ederek, “bilgili” 
ismini koyarsın. Senden başka 
âlim yoktur. Bilen de bilinen de 
sensin.  
 

 1011 Fedā’į aradan ėalkdı zirā yoė idi yoė oldı  
Gören sen görinen sensin göründüñ śūret-i insān  
 

Fedâi aradan kalktı. Çünkü 
yoktu ve yok oldu. Gören de 
görünen de sensin. [Cümleye] 
insan sûretinde göründün. 
 

    1012 Muĥammeddir seniñ vechiñ cemāliñ daħi hem sırrıñ  
Kemālinle žuhūr itdiñ nice bilsün ol ‘ācizān  
 

Senin vechin, cemâlin ve sırrın 
Muhammed’dir. Kemâlinle 
zuhûr ettiğini o âciz [kişi] nasıl 
bilsin?  
 

 1013 Đlāhį feyŜiñi kesme ėamu eşyā’ saña esmā’  
Ki bir ismiñ olur Fettāĥ bize eyle her bābān  
 

Ey Allah’ım! Feyzini bizden 
kesme. Bütün eşya sana esmâdır. 
Bir ismin de Fettah’tır. [Bu 
isminle] bize her kapıyı aç. 
 

    1014 Bi-ĥaėėın źātıke yā Ĥaė be-cāh u vechiñ yā Ĥayy 
Ve cāh-i ‘ilmike yā Rab ki sensin bizlere fetĥān 
 

Ey Hak! Zatının hakkı için, ey 
Hayy! Senin cemalin ve senin 
ilminin kudreti ey Rabb! Bizlere 
bütün kapıları açar. 
  

66666666    1015 Yazarken ‘aşėını çāk oldılar ėalemler ey cānān  
Ki ‘uşşāėıñ nūr Aĥmeddir ki cümle nūrlara nūrān  
 

Ey sevgili! Aşkını yazarken 
kalemler ikiye ayrıldı. Âşıkların 
nûru Ahmed’dir. Hepsi nûrların 
nûrudur. 
 

 1016 Ki bāŧın kimlere bāŧın olupdur kimlere žāhir  
Ki bāŧın ‘ayn-ı žāhirsin ki žāhir oldı bāŧınān  
 

Bâtın, kimlere bâtın, kimlere 
zâhir olmuştur? Bâtın, zâhirin 
aynısıdır. Zâhir, bâtın oldu. 
 

    1017 Ėamusın ėamudan tenzįh idersin hem münezzehsin  
Ėamunuñ tenzihātından muėaddessün sen ey 
Sübĥān 
 

Herkesi herkesten hem arındırır 
hem de arınırsın. Ey Sübhân! 
Sen, herkesin benzetmesinden 
mukaddessin.   

 1018 Ki tenzįh ‘ayn-ı teşbįhsin ü teşbįh ‘ayn-ı tenzįhsin  
Münezzehsin müşebbehsin ki idrāk itmez ‘āėılān  
 

Tenzîhsin teşbihin kendisisin ve 
teşbîhsin tenzîhin kendisisin. 
Benzetmelerden uzaksın, [aynı 
zamanda] benzetilensin. Akıllı 
kimse bunu idrâk edemez.  
 

    1019 Ki mürşiddir didim hirre śaėın itme sen istib‘ād  
Ki Bisŧām ėaddesallāh sırrehu işit ki ol cānān  
 

“Mürşit, dişi kedidir” dedim. 
Sakın bu söylediğimi 
önemsememezlik etme. 
Bistâmî’nin, Allah sırrını 
mukaddes ve mübârek eylesin, o 
sevgilinin ne söylediğini işit. 
 

 1020 Ki birgün bir teveccühde ki dirmiş hirre gördüm  
Ėamu a‘Ŝāsıyla miskįn olur śaydına ŧālibān  
 

“Bir gün bir teveccühte dişi kedi 
gördüm. O miskîn, bütün 
azâsıyla avına tâlip olur” dedi. 
 

 1021 Teveccüh şöyle itmişdi ki itmezdi nažar āayra  O şöyle teveccüh etmişti ki 
başkasına bakmazdı. Đstediği 
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Ėamu eş‘ār u hem vechi ki maėśūd yed-i şikārān  
 

bütün kılları ve yüzü avcının 
elindeydi. 
 

    1022 Ki ėaśdlar ki itdüm ben ki men‘ idem şikārından  
Teveccühlerini kesem kesilmez ol çün ‘āşıėān  
 

Ben, avlanmasını engellemek ve 
yönelişini kesmek için niyet 
ettim. [Fakat] kesilmedi. Çünkü 
o, âşıktı.  
 

 1023 Bu ĥalde çün anı gördüm ta‘accüblerde hem ėaldım 
Ki bir nidā baña geldi işit nedir bay-ı yārān  
 

Onu bu hâlde gördüğüm gibi 
şaşa kaldım. Bana bir nidâ geldi. 
Ey yüce dost! O nidânın ne 
olduğunu işit.  
 

    1024 Ki ey Bāyezid-i Bisŧām ki sen niçün ta‘accübde  
Ėalursun ĥiśśe almazsun ki odur sırr hem Yezdān  
 

“Ey Bâyezid Bistâmi! Niçin 
şaşırıp da [ondan] nasip 
almazsın. Çünkü Allah’ın sırrı 
odur.”  
 

    1025 ‘Aceb sen hirreden dūn mı olursın maŧlubuñ dūn mı  
Ki hirre maŧlubı fāre ki gör hirre ne ‘āşıėān  
 

“Acaba sen kediden daha mı 
aşağılık mı olursun? Aradığın 
şey aşağılık mıdır? Kedinin 
aradığı faredir. Kedinin nasıl bir 
âşık olduğunu gör.”  
 

 1026 Ėamu a‘Ŝāsıyla miskįn nice maŧlūbuna śalmış  
Nice źerrāt-ı vücūdla teveccüh ėıldı ol ĥayvān  
 

“Miskin bütün azâsıyla nasıl da 
istediğine saldırmıştır. O hayvan, 
vücûdunun bütün zerresiyle 
[hedefine] yöneldi.” 
 

    1027 Ki anıñ maŧlubı dūndur ħabįŝdir ėıymeti yoėdur  
Görürsin himmetin anıñ ki oldı śayd-ı şikārān  
 

“Onun aradığı aşağılıktır, pistir, 
kıymeti yoktur. Onun gayretini 
görürsün ki avını avladı.” 
 

 1028 Seniñ maŧlūb-ı ma‘şūėuñ ‘aceb ednā mıdır andan  
Ya sen himmetde andan hem ‘aceb dūn mısıñ ey 
yārān  
 

“Ey dost! Senin aradığın sevgili 
acaba ondan daha mı alçaktır? 
Ya sen gayretinde acaba ondan 
da mı alçaksın?”   
 

    1029 O seyyid Bāyezįd Bisŧām bu nidā’ı çün işitdi  
Cemį‘ a‘Ŝāsına lerze gelüpdür oldı hem hįmān  
 

O seyid Bâyezid Bistâmi bu sesi 
işittiği gibi bütün azâsına titreme 
geldi ve susadı.  
 

 1030 Ki ‘aş oldı daħi sekrān ki kendinden gidüp geldi  
Ne dirmiş sen işit iħvān ki nice oldı mürşidān  
 

Gözleri dumanlandı ve sarhoş 
oldu. Kendinden geçti [ve yine 
kendine] geldi. Ey ihvân! Onun 
ne dediğini ve nasıl mürşit 
olduğunu işit  
 

    1031 Ki dirmiş nice mürşidlerden irşād olmuşum bį-şek  
Velį ol miskin-i hirre ki baña a‘la mürşidān  
 

Dermiş ki: “Şüphesiz pek çok 
mürşitten doğru yolu gördüm. 
Fakat o miskin kedi bana en iyi 
mürşitti.” 
 

 1032 Buña emŝāl nice ĥayvāndan oldı nice irşādlar  
Nice sālik-i śādıėlar ki anlar oldı bįnāyān  
 

Pek çok hayvandan nice doğru 
yolu görmek buna örnek oldu. 
Nice sâdık sâlikler [bunları] 
gördü. 
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    1033 Ki baėdılar ėamu Ĥaėėa ėamu eşyā’ aña rehber  
Göründi cümleden zįrā ki gördi cümle ‘ārifān  
 

Hepsi Hakk’a baktı. Bütün eşya 
ona rehber oldu. Çünkü 
hepsinden [o] göründü. Bütün 
ârifler gördüler.   
 

67676767    1034 Gel ey iħvān śādıė sen ki śaydıñ kim dürür añla  
Ki Hūdur āayrı yoė bil sen nicesin olmayasun dūnān 
 

Gel ey ihvân! Sen sâdıksın. 
Avının kim olduğunu anla. 
Allah’tan başkası yoktur. Nasıl 
olduğunu bil ki alçaklardan 
olmayasın. 
 

 1035 Nedir dünyā vemā fįhā nedir ‘uėbā vemā fįhā  
Nedir cennet daħi ĥūrān ki cümle oldı hālikān  
 

Dünya ve onun içindekiler 
nedir? Ahiret ve onun içindekiler 
nedir? Cennet ve hûriler nedir? 
Hepsi helâk oldu.  
 

    1036 Muėaddes maĥbubuñ bil sen ki evveldir daħi āħir  
Ki andan āayrıya baėmaė ĥarāmdır olma maĥrūmān  
 

Bil ki kutsal sevgilin hem evvel 
hem de âhirdir. Ondan başkasına 
bakmak haramdır. Ondan 
mahrûm olma.  
 

 1037 Yine bil ba‘Ŝ-ı āŝārda ki dirler ėavl-i aėdesdir 
Ki bir źāt-ı muėaddes bil ki ne dirmiş işit cānān 
 

Yine bil ki bazı eserlerde kutsal 
söz söylerler. Ey sevgili! 
Mukaddes bir zâtın ne dediğini 
bil ve işit.   
 

     1038 οϖ… ∝ℵυ∅ ÷ ±ℵ Γ♣ℵ188 dir bu da sırdır  
Ki ħayl mirāt-ı Ĥaė olmuş śaėın sen ėılma ib‘ādān 
 

“Rabb’imi at sûretinde gördüm” 
Bu da bir sırdır. At, Hakk’ın 
aynası olmuştur. Sakın sen 
uzaklaşma. 
 

 1039 Ki ba‘Ŝ-ı rāviler dirmiş ki oldur ėavl-i peyāamber  
Đşit sen añlamazsın sen ki sen cāhil o śādıėān  
 

Bazı rivâyet edenler “O, 
Peygamber’in sözüdür” dermiş. 
Đşit, sen anlamazsın. [Çünkü] sen 
câhilsin, o sâdıktır.  
 

    1040 Zirā ol esrar-ı Aĥmed muėaddesdir alur anlar  
Ki mişkāt-ı Muĥammedden alurlar cümle-i pįrān  
 

Çünkü Ahmed’in esrârı 
mukaddestir. Pirlerin hepsi [o 
esrârı] Muhammed’in 
meşâlesinden alırlar.  
 

 1041 Ħayāl śanma daħi ħülyā ki bir taĥėįė-i rü’yetdir  
µ±ℵ ⇔↓ℵ× ƒ↓189 camından içdi ‘ārifān  
 

Hayâl ya da hülyâ sanma. Çünkü 
o hakîki bir görüştür. Ârifler, 
“Rabb’inin [gölgeyi nasıl 
uzattığını] görmedin mi?” 
kadehinden içtiler. 
 

    1042 Bu bir cāmdır virir sākį Medįne-i ‘ilm-i dānā  
Bu meyden içmeyen cānā olupdur cümlesi körān  
 

Bu bir kadehtir. [Bu kadehi] 
ilmin Medîne’si olan sâki verir. 
Ey cân! Bu şaraptan 
içmeyenlerin hepsi kör olmuştur. 
 

 1043 O meyden içmeyen ‘uşşāė ki gözleri ėadeĥ olmuş  
Ki meyħāne ėamu eşyā’ aña sāėį nūr-ı ‘aynān  

O şaraptan içmeyen âşıkların 
gözleri kadeh olmuştur. 
Meyhânedeki bütün eşyâ da 

                                                 
188 Rabb’imi at sûretinde gördüm. 
189 Furkan 25/45: Rabb’inin [gölgeyi nasıl uzattığını] görmedin mi? 
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 onun için sâkînin nûrunun 
kendisidir.  
 

    1044 Ėırılsa ėadeĥi āam yoė daħi meyħāne hem yansa  
Olursa sākiniñ āayrı ki anlar yine sarħoşān  
 

Kadehi kırılsa, meyhâne yansa, 
sâkiden başka herkes yine sarhoş 
olsa da dert değildir. 
 

    1045 Ki nā-gāh bir yere baėsa o dem sarħoş olur eşyā’  
Dirilür ĥayy olur mevtā budur kāse-i Ĥaydarān  
 

Ansızın bir yere baksa, baktığı 
şey kendinden geçer. Haydar’ın 
kâsesi ölüleri canlandırır. 
 

 1046 Bu kāse saėy olur her-dem içer cümle-i eşyā’ dem  
Ne kim var ‘arş u ferşde hem bu meyden cümlesi 
sekrān  
 

Bu kadeh herkesi sular. Bütün 
eşya içki içer. Gökyüzünde ve 
yeryüzünde olan ne varsa hepsi 
bu şaraptan sarhoş olur.  
 

    1047 Bu mey döndürdi hem ‘arşı felekleri daħi kürsį  
Bu mey’i śundı ol sāėį ki sırrı cümleye cānān  
 

Bu mey, hem arşı, hem felekleri 
hem de kürsîyi döndürdü. Bu 
meyi o sâki sundu. [O sâkinin] 
sırrı herkese canandır.  
 

 1048 Bu meyden meyħāne içdi bu meyden zāhidān ėaçdı  
Bu meyden zühdiye sarħoş ki zāhidler ėamu sekrān  
 

Bu şaraptan meyhanedekiler içti, 
zâhid ise kaçtı. Bu şarapla zühde 
mensup kişiler sarhoş olmuş, 
zâhidlerin hepsi kendinden 
geçmiştir. 
 

    1049 Bu meyden ėaçdıysañ bulduñ bu meydir bulduysañ 
öldüñ  
Bu meyden cehnemiñ nārı ki sönmüş eylegil iź‘ān  
 

Bu şaraptan kaçarsan bulursun, 
bu şarabı bulursan ölürsün. Bu 
şaraptan cehennemin ateşi 
sönmüştür. Anla. 
 

 1050 Bu mey hem didigim saña degil ol mey-i füssāėān  
Đçerler oldılar sekrān o cüz’į mey buña ĥayrān  
 

Hem sana dediğim bu şarap, o 
günahkârların içtiği şarap 
değildir. Đçip kendilerinden 
geçtiler. O bir parça şarap buna 
hayran olur. 
 

    1051 Ki ol mey içdiler füssāė ĥarām olmuş bilā-şübhe  
Bu mey kim içdiler ‘uşşāė ki farŜdır itmegil şekkān  
 

Günahkârların içtiği o şarap 
şüphesiz haram olmuştur. 
Âşıkların içtiği bu şarap ise 
farzdır. Sakın şüphe etme. 

 1052 Đşitdiñ τν⇔ ◊↓190  sen °±↓ℵ⊗191 hem Π⊂↓192 

τ←°ϖ⇔193 bildiñ oėu āħir ĥadįŝān  
 

Sen “Allah evliyâlarına şarap 
hazırladı” sözünü işittin ve 
bildin. Bu son hadîsi oku.  
 

68686868    1053 Gel ey oālum yine diñle bu da bir nüktedir añla  
Hemān Ĥaė bāb-ı feyŜin fetĥ idersin eylegil şükrān  
 

Gel ey oğlum! Bunun da bir 
nükte olduğunu anla ve yine 
dinle. [Bununla] hemen Hakk’ın 
feyiz kapısını açarsın. Teşekkür 
et. 
 

                                                 
190 Allah… 
191 Şarap… 
192 Hazırladı… 
193 Evliyâlarına… 
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    1054 Bizim seyyidimiz bil sen ki şeyħ-i ekber-i Ĥaėdır  
Hemān Ĥaė berekātından bizi ėılmaya maĥrūmān 
 

Bizim seyidimiz bil ki Hakk’ın 
en büyük şeyhidir. O anda Hak 
bizi bereketinden mahrum 
kılmasın. 
 

 1055 Ki Muĥyiddįn-i ‘Arabį ki bir sırr-ı muėaddesdir  
Ėulaė ŧut cānımıñ cānı bu sırdır ekber-i sırrān  
 

Muhyiddîn Arabî mukaddes bir 
sırdır. Ey canımın canı kulak tut, 
sırların en büyüğü bu sırdır.  
 

    1056 Ki dir birgün murād itdim ki bir ħayla binem nā-gāh 
Meger ol ħayl ki ŧurmazdı iderdi nice taĥrįėān  
 

Der ki: “Bir gün birden bire ata 
binmeyi murad ettim. Ancak o at 
durmayıp, çok hareket ederdi” 
 

 1057 Đbā’ ider binilmekden ki muŜŧarib idi miskįn  
Nidā itdim ki ey miskįn ki ey musaħħar-ı insān  
 

Binilmesine razı olmazdı, çünkü 
o miskin rahatsızdı. “Ey miskin, 
ey ele geçirilmiş insan!” diye 
seslendim.  
 

    1058 Seni Ħudā ki ėılmışdır nedir ki muŜŧarib olduñ  
Đbā’ itmekle āśįsin muŧį‘ olmaė saña farŜān  
 

“Seni Allah yaratmıştır. Neden 
muzdaripsin? Razı olmamakla 
âsi oldun. Đtâat etmek sana 
farzdır.  
 

 1059 Lisāna geldi ol ĥayvān işit ne didi ey iħvān  
Ki dir belį iŧā‘atler olur farŜ itmezem şekkān  
 

Ey ihvân! O hayvanın dile 
geldiğini ve ne dediğini işit. Der 
ki: “Evet, itâatler farz olur, buna 
şüphe etmem.”  
 

    1060 Velākin ol kimesneye ki Rabbisine muŧį‘dir  
Muŧį‘iz cümlemiz secde ideriz itmegil gümān  
 

Fakat o kimse Rabb’ine bağlıysa 
hepimiz boyun eğip, secde 
ederiz. Şüphe etme. 

 1061 Eger bir kes ki ol ‘abddir olur seyyidine muŧį‘     
Muŧį‘iz cümlemiz ĥayvānlar olduė bil musaħħarān 
 

Eğer bir kişi efendisine boyun 
eğerse o kuldur. Hepimiz boyun 
eğmişiz, bil ki ele geçirilmiş 
hayvanlar olduk. 
 

    1062 Ol ‘abd seyyidine ‘āśį olursa miėdarınca biz  
Đŧā‘at bize farŜ olmaz ki biz oluruz ‘āśiyān  
 

O kul bizim gibi seyidine âsi 
olursa itâat etmek bize farz 
olmaz. Çünkü biz âsi oluruz. 
 

    1063 Ki seyyid Muĥyiddįn bil sen ki çün dir ben işitdim 
bil  
Ki bildim bende bir ‘iśyān ki vardır itmezem şekkān 
 

Seyid Muhyiddîn: “Benim 
işittiğim gibi bil. Bende bir isyan 
olduğunu bilip, şüphe etmem.” 
der. 
 

 1064 O dem ben eyledim tevbe rücū‘ seyyidime itdim  
Muŧį‘ oldı ĥayvāncıė işit yā eyyühe’l-iħvān  
 

O an ben tövbe edip, seyidime 
geri döndüm. Ey ihvân! O 
hayvancığın itâat ettiğini işit.  
 

    1065 Gel ey sālikan-ı Ĥaėėān işit ħayl nice mürşidān  
Olupdur sırrını bil sen olasın kāmil-i insān  
 

Ey Hak yolcusu! Gel ve atın 
nasıl mürşit olduğunu işit. Bu 
sırrı bilip kâmil insan olasın.   
 

 1066 Ki bi’l-cümle saña eşyā’ muŧį‘dir eyleme şübhe  
Velākin Rabbiñe gel sen muŧį‘ ol olma ‘āśiyān  
 

Bütün eşya sanâ itâat etmiştir. 
Şüphe etme. Fakat Rabb’ine 
gelip itâat et ve [sakın] âsi olma.  
 

    1067 Đŧā‘at saña sendendir daħi iśyān saña senden  Sana itâat etmek de isyan etmek 
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Śaėın kendine iśyānda bulunma sen ol ‘ārifān  
 

de sendendir. Sakın sen kendine 
isyanda bulunma. Ârif ol.  
 

 1068 Nice evliyalar cānā ki arslanlar muŧį‘ olmuş  
Daħi yırtıcı ĥayvānlar ki anlar cümle muŧį‘ān  
 

Ey cân! Nice evliyaların, 
arslanların ve yırtıcı kuşların 
hepsi itâatkâr olmuşlardır.  
 

 1069 Ve bil ki cümle-i źerrāt gerek eflāk gerek emlāk  
Ne kim var cümlesi geldi muŧį‘dir eyleme şekkān  
 

Bil ki bütün zerreler, gerek 
felekler, gerek mülkler ve başka 
ne varsa itâatkârdır. Şüphe etme. 
 

    1070 Yine oālum çıėar āhlar daħi gözler nice ėanlar  
Döker hem śubĥ-dem aālar ne itsün n’eylesün insān  
 

Oğlum! Yine âhlar çıkar, gözler 
sabah vakti ağlayıp nice kanlar 
döker. Đnsan ne yapsın?  
 

 1071 Ki yoėlarda ne şey vardır kemālden olmuşuz ĥayrān  
Ki yoėlarıñ iŧā‘atı nicedir cümlesi ‘iśyān  
 

Yok olanlarda ne vardır? 
Hepimiz kemâlden dolayı hayrân 
olmuşuz. Yok olanların itâati 
nasıldır? Hepsi isyankârdır.  
 

69696969    1072 Đŧā‘at secde ger olsa ‘ibādetleri hem bulsa  
Ėamu anda muŧį‘ olsa maĥŜā faŜl-ı Ĥaė cānān  
 

Ey dost! Đtâatleri secde olsa, 
ibadetleri hep yapsa, bütün 
herkes ona itâat etse o tamamen 
Hakk’ın fazlıdır.  
 

    1073 Đlāhį cümleye hem sen nažar it raĥmetiñle sen  
Ki ėullarız heme ‘āśį muŧį‘ ėıl bizleri Mennān  
 

Ey Allah’ım! Sen hepimize 
rahmetinle nazar et. Hepimiz asi 
kullarız. Bizleri [kendine] bağlı 
kıl.  
 

 1074 Beden senden ü cān senden vücūdumuz daħi senden  
Ėamu bizde olan ĥālāt ki seniñ Ħālıė u Mennān  
 

Beden de can da varlığımız da 
sendendir. Ey Allah’ım! Bizde 
olan bütün hâller senindir.  
 

    1075 Ki maĥŜ-ı cūd-ı faŜlıñ hem ki ‘aybımızı setr itdi  
Gerek dünyā vu ‘uėbāda o cūddur eyledi iĥsān  
 

Senin faziletinin cömertliği 
kusurlarımızı örttü. Gerek 
dünyada ve gerek ahirette ihsân 
eyleyen o cömertliktir. 
 

 1076 Eger cūduñ birāz kesseñ heme źerrāt u ‘ālemden  
Gelürler cümlesi e‘dām nice kim şimdidir her ān  
 

Eğer cömertliğini bütün 
zerrelerden ve âlemden biraz 
kesecek olsan hepsi o anda yok 
olurlar. 
 

    1077 Ki ◊°Τ⇓↓ ν⊂ ×↓ ο〈194 daħi ℵ〈Π⇔↓ σ⇑ σϖ≡195 
Đşitdiñ daħi hem bildiñ ki sen ėıldıñ bizi insān  
 

“ Đnsanın üzerinden uzun bir süre 
geçmedi mi?” [âyetini] hem 
işittin hem de bildin. Bizi insan 
olarak sen yarattın.  
 

 1078 Ki yoė idiė yine yoėsun ki sen varsın yine sensin  
Ki sen ben didigim ta‘bįr bize nisbetdir ey cānān  
 

Yoktuk, yine yokuz. [Sadece] 
sen varsın ve yine sensin. Ey 
sevgili! Sen-ben dediğim tabir 
bize nisbettir. 
 

    1079 Baśarla daħi sem‘inle ĥayātla daħi ėudretle  Görmenle, işitmenle, hayatla, 

                                                 
194 Đnsân 76/1: Đnsanın üzerinden geçmedi mi? 
195 Đnsân 76/1: Uzun bir süre. 
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Ne kim var cümle esmā’ ile ėıldıñ insanı insān 
 

kudretle ve başka ne varsa 
hepsini isminle isimlendir. 
[Çünkü] insanı insan yaptın.  
 

 1080 Ki insān sırr-ı źātındır daħi cümle śıfātındır  
Ki sensin evvel ü āħir daħi sen ħayr-ı ħāliėān 
 

Đnsan, zâtının sırrı ve sıfatlarının 
hepsidir. Evvel ve âhir olan 
sensin. Sen, yaratanların 
hayırlısısın.  
 

    1081 Ki sensiz ismimiz yoėdur daħi hem resmimiz 
yoėdur  
Ėamu esmāya müsemmā göründüñ cümleden her ān  
 

Sensiz ismimiz de resmimiz de 
yoktur. Bütün esmâya ad 
olmuşsun. Her an her şeyden 
göründün.  
 

    1082 Ki hālik eylesün n’etsün ne yerde kendini bulsun  
Ki sensiz nicedir olsun ki lā-şey’ olmadı şey’ān  
 

Helâk olan ne yapsın? Kendini 
nerede bulsun? Sensiz nasıl 
olsun ki yok olan şey zaten var 
olmaz. 
 

 1083 Velākin cūd u faŜlıñ hem ki sırr-ı eşyadır her-dem  
Cemāliñ sırr-ı Aĥmedle ki oldı cümle maĥmūdān  
 

Fakat cömertlik ve faziletin her 
an eşyanın sırrıdır. Cemâlin, 
Ahmed’in sırrıyla hep övülmeye 
değer oldu. 
 

    1084 Görenler ĥüsnüni ĥüsnüñ görürler sırr-ı Aĥmeddir  
Ki ol eşyāya raĥmetdir ki şāfi‘ hem müşfi‘ān 
 

Güzelliğini görenler, Ahmed’in 
güzelliğinin sırrını görürler. O, 
eşyaya rahmettir ki hem şefâat 
eden hem de şefâat edilen odur.  
 

 1085 Đlāhį eylegil maāfūr ėamu iħvānı hem maėbūl  
Śaėın eyleme bizi dūr ki sensin cümleye Raĥmān 
 

Ey Allah’ım! Bütün ihvânı hem 
affet, hem de makbûl et. Sakın 
bizi kendinden uzaklaştırma. 
Herkese Rahmân sensin. 
 

    1086 Daħi isyānımız ‘afv it vücūdumuz daħi maĥv it  
Ėamuya sen daħi raĥm it ki cümle oldı ‘ācizān 
 

Đsyanımızı da affedip, 
vücûdumuzu yok et. Sen herkese 
rahmet et ki herkes âciz oldu.  
 

 1087 Ki sensin ‘ālim-i dānā ki sensin Ħāliė-ı Yezdān  
Gerek evvel daħi āħir ki ĥamdlar sañadır her ān  
 

Bilenlerin bileni sensin. Allah 
sensin. Gerek evvel, gerek âhir 
olsun bütün hamdler her an 
sanadır.  
 

    1088 Fedā’į baĥr-i cūdunda yoė iken kendüsün buldı  
Ki lā-şeyler gelür cümlesi seniñle mevcūdān  
 

Fedâî yokken, cömertlik 
denizinde kendini buldu. Çünkü 
olmayan şeylerin hepsi seninle 
vücûda gelir.  
 

 1089 Gel ey sālik çün işitdiñ birāz sırlarını bil sen  
Suŧūra geldigi esrārlarıñ ėadrini ėıl iź‘ān  
 

Gel ey sâlik! Biraz sır işittiğin 
gibi satırlara gelen esrârın 
değerini de anla. 

    1090 Maėām-ı ėuds-i a‘lādan gelürsin itmegil şübhe  
Odur ‘ālim daħi ma‘lūm ki odur eyleyen devrān  
 

Yüce kutsal makâmdan gelirsin. 
Şüphelenme. Bilen de bilinen de 
odur. Devrân eden odur.  
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70707070    1091 Niçün ol Ĥaydar-ı Kerrār buyurdı ⁄°Χ⇔↓ Γœ196 dir ol 

Dimez ol noėŧa-i muŧlaė ki oldum ⁄°Χ⇔↓ Γœ197  dir ėan 
 

O Haydar-ı Kerrâr neden 
“Mutlak nokta oldum 
dememiştir de bâ’nın altı oldum” 
diye buyurmuştur?   
 

    1092 Muėayyed eylemiş taĥt-ı ba’ ile nüktesin añla  
Dirim bir nükte’i gerçi ki esrārında bį-pāyān  
 

Bâ’nın altı ile nüktesini 
bağlamıştır. Esrârında sonsuz 
olan bir nükteyi derim. Anla. 
 

    1093 Ki çün sen bildiñ ey cānā ki bā’ sırr-ı Muĥammeddir  
Daħi ol ‘aėl-ı evvel küll-i şey’e hem dürür cānān  
 

Ey cân! Bildiğin gibi bâ 
Muhammed’in sırrıdır. O evvel 
olan akıl her şeye hemdir. 
 

 1094 Ki Kerrār keremullāhu veche hem ‘aėl-ı küll ile  
Ma‘ān žuhūra gelmişler böyledir sır muĥaėėaėān  
 

Kerrar, Allah onun yüzünü 
mükerrem kılsın, akl-ı külle 
birlikte meydana çıkmıştır. 
Hakîki sır böyledir.  
 

    1095 Anıñçün ĥaŜret-i Ĥaydardan aėreb ĥaŜrete olmaz  
Ruĥ-ı a‘žam ile her-dem bulundı oldı žāhirān  
 

Onun için hazrete, Hz. 
Haydar’dan daha yakın [kimse] 
olmaz. Büyük ruhuyla her an 
bulundu ve zâhir oldu.  
 

 1096 Đşit ol sırr-ı ≡↓ °⇑198  nedir sen añla ėıl iź‘ān  
Muĥaėėaė ėavl-i aśdaėlar ki gördi cümle şāhidān  
 

O “[Kuluna] vahyettiğini 
[vahyetti.]” sırrını işitip, ne 
olduğunu anla. Doğruluğu belli 
olmuş gerçek sözleri herkes şâhit 
olarak gördü.  
 

    1097 Ki dir ol ĥaŜret-i Aĥmed ki śad hezār śalāt olsun  
Aña her ānda bir oālum ki odur sulŧān-ı şāhān  
 

O Hz. Ahmed, ona her an yüz 
binlerce salât olsun, der ki: “Bir 
oğlum sultanların sultanıdır” 
 

 1098 Aliyyü’l-MurtaŜā sırran cemį‘-i enbiyā’ ile 
Gelüpdür cümle a‘śārda benimle oldı žāhirān  
 

Aliyyü’l-Murta Ŝā gizlice tüm 
enbiyâ ile bütün eserlerde gelip 
benimle zâhir olmuştur. 
 

    1099 Ki cehren ĥaŜret-i Aĥmedle gelmiş didi ol sulŧān  
Śaėın sen itmegil āaflet çü geldi cümleye ‘ayān  
 

O sultan açıkça: “Hz. Ahmed’le 
geldi” dedi. Sakın sen gaflete 
düşme. Çünkü herkese açık bir 
şekilde geldi. 
 

 1100 Çü noėŧa taĥt-ı bāda sen görürsün bā’ ile biñ ĥarf  
Egerçi śūretā iŝneyn hemān bir noėŧa-i cānān  
 

Çünkü nokta bâ’nın altındadır, 
bâ ile bin harf görürsün. Her ne 
kadar görünüşte iki olsa da 
sevgilinin noktası hep birdir. 
 

    1101 Çü noėŧa bildirir bā’į ki taĥte’l bā’da olmuşdur  
Eger noėŧa görünmezse nice oėunur ol bā’ān  
 

Nokta bâ’yı bildirdiği gibi, 
bâ’nın altında olmuştur. Eğer 
nokta görünmezse o bâ nasıl 
okunur? 
 

    1102 Ve bil ki bāŧını bādır görinen śūret-i noėŧa  
Anıñla cümle hem ĥarfler bulurlar cümlesi cānān  

Bil ki bâtın olan bâ’dır. Görünen 
noktanın sûretidir. Onunla 

                                                 
196 Bâ’nın altı… 
197 Bâ’nın altı… 
198 Necm 53/10: [Kuluna] vahyettiğini [vahyetti]. 
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 harflerin hepsi sevgiliyi bulurlar.  
 

 1103 Velākin śūret-i ĥarfler ider noėŧā’ı hem pinhān  
Görürsün noėŧa’ı ba‘Ŝen mu‘avvec daħi hem ėavsān  
 

Fakat harflerin sûreti noktayı 
gizli yapar. Noktayı bazen eğri 
hem de kavisli görürsün. 
 

    1104 Daħi śūretde hem ba‘Ŝen göründi istiėāmetle  
Ki elfi daħi oėursun ki lāmla oldılar lā’ān  
 

Bazen de sûrette doğrulukla 
göründü. Elif’i de lâm’la lâ 
olarak okursun. 

 1105 Görürsün lām-elif cānā mürekkeb-i elfeyn olmuş  
Ki cüz’į i‘vicāc ile oėunur lām-elif iħvān  
 

Ey cân! Đki elifin birleşmesiyle 
lâm-elif’i görürsün. Ey ihvân! 
Birazcık eğrilikle lâm-elif 
okunur.  
 

    1106 Ki śūretde daħi bir mim ‘arįėa ile žāhirdir  
Göründi śūret-i naėşda ki Hū śūretde ol mįmān  
 

Bir mim de görünüşte köklülükle 
zâhirdir. O mim, nakış sûretinde 
Hû şeklinde göründü.  
 

 1107 Ki gördüñ noėŧa-i bāŧın nice elif gelür naėşa  
Diger bir naėş āħirde zuhūr ider mu‘avvecān  
 

Bâtının noktasını gördün. Pek 
çok elif nakşolur. Diğer bir nakış 
ise âhirde eğri olarak görünür.  
 

    1108 Ki lām ismi olur anıñ muėavves cüz’içe terkįb  
Olunur śūret-i lāda gelür ‘arįėa hem mįmān  
 

Lâm ismi çok az eğrilerek 
birleşir. Lâ sûretinde olunur, 
hem köklü mim gelir.   
 

 1109 Elem oėursun sen ki lāda münderic olmuş199  
Bu bir mufaśśal sırdır hem ki keşf itdi 
Muĥammedān  
 

Sen lâ’nın içinde yer almış bir 
“elem” okursun. Bu, 
Muhammed’in keşf ettiği 
ayrıntılı bir sırdır.  
 

71717171    1110 Anıñçün sulŧan-ı a‘žam ki ħatemü’n-nebiyyįndir 
Kelāmında žuhūr itdi elem oėusun Ėurān  
 

Onun için en büyük sultan 
“Nebîlerin sonuncusudur” 
sözünde zuhûr etti. Kurân 
“elem” okusun. 
  

    1111 Ve ″°Φλ⇔↓ µ⇔↵200 dir hem daħi τϖ∏ ∆ℵ201 añla  
Śaėın rayb eyleme oālum ki odur ekmel-i insān 
 

“O kitap [Kur'an]; onda asla 
şüphe yoktur” der, anla. Oğlum, 
sakın şüphe etme ki en 
mükemmel insan odur.  
 

 1112 Velākin müttaėįnler hem viėāye itdiler ĥaėėı  
Ki anlar taĥėiėā bildi o sırdır anlara bürhān  
 

Fakat Allah’tan sakınanlar 
hakîkati korudular. Onlar 
gerçekten [hakîkati] bildiler. 
Onlara o sır delildir.  
 

    1113 Daħi ol āayb-ı muŧlaėa ki anlar itdiler įmān  
Ki ol āayb-ı aĥadiyyet ki olmuş cümleye pinhān  
 

Aynı zamanda onlar o mutlak 
bilinmeyene imân ettiler. O 
birliğin bilinmemesi herkese 
gizlenmiştir.  
 

 1114 Ki ol āaybu’l-āuyūbdur bil ki anda cümle hem hālik  
Ki ol bir baĥŝ-i źātdır kim ki nisbet anda mefėūdān  

Bil ki o gizli olanların en 
gizlisidir. Hem herkes onda 

                                                 
199 Bu mısrada vezin problemi vardır.   
200 Bakara 2/2: O kitap [Kur'an]… 
201 Bakara 2/2: Onda asla şüphe yoktur. 
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 helâk olmuştur. O bir zâtın 
bahsidir ki bilinmeyen onda 
nisbettir.  
 

    1115 Zirā nisbet ėabūl itmez cemį‘ evśāf u esmādan  
Daħi aėl u ħayālātdan muėaddes cümleden źį-şān  
 

Çünkü bütün vasıflarda ve 
esmâda bağlılık kabul etmez. O 
çok şanlı [Allah] aynı zamanda 
akıl ve hayâllerin hepsinden 
mukaddestir. 
 

 1116 Ėuyūddan cümleden muŧlaė daħi ıŧlāėdan muŧlaė  
Cemį‘ ėaydlarda hem žāhir göründi yoė aña noėśān 
 

Bağlantılardan ve her şeyden 
mutlaktır. Aynı zamanda 
başıboşluktan da mutlaktır. O 
bütün bağlantılarda açıkça 
göründü. Onda noksanlık yoktur. 
 

 1117 ‘Đlimle olmadı ma‘lūm daħi hem cehlile mechūl  
Ki ol bir künh-i źātdır ki ki idrāk idemez insān  
 

Đlimle malûm, cahillikle meçhûl 
olmadı. O, zâtın hakîkatidir ki 
insan [bunu] idrâk edemez. 
 

    1118 Ki τ∈⇑ ⊗ τν⇔↓ ◊°∧202 dir işit sulŧān  

Ki dir ĥadįŝ-i müdrecde ◊°∧°⇑ ν⊂ ◊↓ ν⊂203  
 

Sultan: “Allah vardı ve O’nunla 
beraber başka hiçbir şey yoktu” 
der, işit. Đçindeki hadîste de “Şu 
an dahi öyledir” der. 
 

 1119 Nice ‘uėūl ider fehmin ki ‘uėūl cümle ĥādiŝdir  
Ve  ĥādiŝ cümle hālikdir ki hālik idemez fehmān 
 

Pek çok akıl fehmeder ki 
akılların hepsi yeni ortaya 
çıkmıştır. Yeni ortaya çıkan 
şeylerin hepsi helâktır. Helâk 
olan [bunu] anlayamaz. 
 

    1120 Bu maėām ‘ayn-ı tafśįldir ü tafśįl ‘ayn-ı ‘icmāldir  
Bu icmāller daħi tafśįlat ey aħı işit yārān  
 

Bu makam, tafsîlin kendisidir ve 
tafsîl, icmâlin kendisidir. Ey 
dost! Đcmâli de tafsîli de işit. 
 

    1121 Bize nisbet olur ancaė ki insān āayrı yoė sen baė  
Ki ‘ayn-ı Ĥaė olur eşyā’ ki gözlerde odur ‘aynān  
 

Bu, ancak bize nisbet olur, bak 
ki insandan başkası yoktur. 
Hakk’ın kendisi eşya olur. 
Gözlerde âşikâr olan hep odur. 
 

 1122 Ki bāŧındır bilā-bāŧın u žāhirdir bilā-žāhir  
Ve evveldir bilā-evvel ü Hūdur āayrı yoė cānān 
 

Bâtınsız bâtın, zâhirsiz zâhir ve 
evvelsiz evveldir. Allah’tan 
başka sevgili yoktur. 

    1123 Ve keŝret Hū ile Ĥaėdır odur hem daħi o ħalėdır  
Münezzehdir münezzehden dinilmez aña hiç esmān  
 

Kesret Hû ile Hak’tır. Hem halk 
olan da odur. Tenzih edilmekten 
münezzehtir. Ona hiç esmâ 
söylenmez.  
 

 1124 Bu maėām śāĥibi Aĥmed bu maėāmda gider zaĥmet  
Bu maėām ‘aynidir raĥmet budur ol noėŧa-i cānān  
 

Bu makâmın sahibi Ahmed’dir. 
Bu makâmda zahmet gider. Bu 
makâm rahmetin kendisidir. 
Sevgilinin noktası budur. 
 

    1125 Ki ⇓↓ ↓204 durur sırrı ki yoėda hem daħi žıllı  “Daha yakın durur” sırrı hem 

                                                 
202 Allah vardı ve O’nunla beraber başka hiçbir şey yoktu.  
203 Şu an dahi öyledir.  
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Bu maėām dürriniñ dürri ki odur ekmel-i insān  
 

yokluğu hem de gölgesidir. Bu 
makâm parlayan bir incidir. En 
mükemmel insan odur.   
 

 1126 Odur ol ekmel-i insān ‘urūcla hem tenezzülle  
Ki dā’ire’i ħatm itdi ki buldı ėāb hem ėavsān  
 

En mükemmel insan odur. O, 
yükselme ve alçalmayla dünyayı 
hatmetti. Hem de iki kavis 
arasındaki mesafeyi buldu.  
 

    1127 Žuhūr-ı Ĥaėėıyla geldi vü sırrı Aĥmedi buldı  
Ve bir nūr-ı heyūlānį göründi śūret-i Raĥmān  
 

Hakk’ın zuhûruyla geldi ve sırrı 
Ahmed’i buldu. Rahmân’ın 
sûreti, maddî bir nûr olarak 
göründü.  
 

 1128 Giderdi žıllını ‘aynā aĥadla noėŧa hem doldı  
Arada ħatt-ı mevhūm hem ki ėalėdı oldı merkezān  
 

Ayna gölgesini giderdi, birlikle 
beraber nokta doldu. Hayâlî 
çizgi aradan kalktı ve o, merkez 
oldu.  
 

72727272    1129 Mükemmel temkinin buldı giderdi sekri śaĥv oldı  
Muĥammed nūrı hem ŧoldı odur Aĥmede vāriŝān  
 

Mükemmel olgunluğunu buldu. 
Sarhoşluğunu gidererek, kendine 
geldi. Muhammed’in nûruyla 
doldu. Ahmed’e vâris olan odur. 
 

    1130 Anıñ remzin ider śūre-i Đħlāś τν⇔↓υ〈 ο⋅205 di  

Daħi Π≡↓206 ki dirmiş sırrın añlarsın saña iĥsān  
 

Onun işaretini Đhlas sûresi verir. 
“O Allah birdir, diye söyle ki 
[onun] sana ihsân olan sırrını 
anlarsın” dermiş.  
 

 1131 Maėām-ı Aĥmede maħśūś vereŝe daħi hem mevrūś  
Varırlar bi’t-tabi‘ anlar çü anlar buldı mįrāŝān  
 

Mirasçılar ve miraslar Ahmed’in 
makâmına mahsustur. Onlar 
doğal olarak [bu makâma] 
varırlar. Çünkü onlar miras 
buldular. 
 

    1132 Bu bir źevėdir virir cūdı Đlāhį maĥŜ-ı faŜlından  
Bu meşhedde olur ol źāt ėamuya ‘ayn-ı ‘ayānān  
 

Bu bir zevktir, Đlâhî faziletinden 
cömertliğini verir. O zât bu 
yerde herkese ayân olur. 
 

 1133 Bunuñ vaśfından ‘ācizdir ki diller idemez ta‘rįf  
Didiler τν⇔↓ σ⊂ ℵηℜ207 muĥaėėıėlar işit cānān  
 

Bunun vasfından diller âciz 
olduğu için bunu târif edemezler. 
Ey sevgili! Hakîkati 
araştıranların “Allah’tan 
uzaklaşmak” dediğini işit.  
 

    1134 τν⇔↓ ∉⇑ τν⇔°± ℵηℜ208 hem daħi τν⇔↓ σ⊂ τν⇔↓ ∏209 hem  
Maėāmāt-ı Muĥammeddir saña gösterdi mürşidān  
 

“Allah’la birlikte sefere çıkmak” 
hem de “Allah’ta Allah’la fâni 
olmak” [Bunlar] Muhammed’in 
makâmlarıdır. Mürşit sana [bu 
makâmları] gösterdi. 
 

                                                                                                                                               
204 Necm 53/ 9: Daha yakın. 
205 Đhlâs 112/1: De ki: O Allah… 
206 Đhlâs 112/1: Birdir.  
207 Allah’tan uzaklaşmak. 
208 Allah’la birlikte sefere çıkmak. 
209 Allah’ta Allah’la fâni olmak. 
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 1135 Gel ey sālik yine diñle ki ‘Alį sırrını añla  
Ki ĥaėėında ne buyurdı o faħr-i ‘ālem-i cānān  
 

Ey sâlik! Gel ve Ali’nin sırrını 
yine dinle. Âlemin övüncü 
[onun] hakkında ne buyurmuştur 
anla.  
 

    1136 Resūlullāh buyurmuşlar ki ey ‘Alį ki sen benden  
Ki Hārūn Mūsaya nisbet o menzilde ki sen źį-şān  
 

Allah’ın Resûlü: “Ey Ali! Sen, 
bana Hârun’un Mûsa’ya olan 
yakınlığı mesafesindesin. Sen 
çok şanlısın” diye buyurmuştur. 
 

 1137 Velākin śoñradan kimse gerek nebį gerek mürsel  
Ki benden śoñra gelmezler böyle dir ol ulū sulŧān  
 

O ulu sultan: “Fakat benden 
sonra gerek nebî gerekse 
peygamber olarak kimse 
gelmez” demiştir.  
 

    1138 Bu bir ėavl-i muėaddesdir ki esrārında bį-pāyān  
‘Uėūllar ‘āciz olmuşlar bu bir nükte işit iħvān  
 

Bu, mukaddes bir sözdür. 
Sonsuz olan esrârında akıllar 
âciz olmuştur. Ey ihvân! Bu 
nükteyi işit. 
 

 1139 Ki ol faħr-i risālet hem gerek žāhir ü bāŧınla  
Gelüpdür cümleye raĥmet olur Ėurān aña bürhān  
 

Peygamberliğin övüncü gerek 
zâhir gerekse bâtınla herkese 
rahmet olarak gelmiştir. Kurân 
ona delil olur. 
 

    1140 Velākin ol zamān cānā ki ol žuhūra gelmişdi  
Zamān-ı cehl idi bilseñ ü ėavmi cümle müşrikān  
 

Ey cân! Fakat o zaman o 
meydana gelmişti. Bilesin ki 
câhiliye dönemiydi ve kavminin 
hepsi müşrikti. 
 

    1141 Anıñçün ol nebį źį-şān o cāhil ėavmine ol źāt  
Teraĥĥumla žuhūr itdi vü şer‘į itdi ižhārān  
 

Onun için o şanlı nebî, o câhil 
kavmine merhamet ederek zuhûr 
etti ve şeriatı meydana çıkardı. 
 

 1142 Ve žāhirle idüp me’mūr ki ol ėavm aldılar emrin  
Cühelā-i ‘Arab ekŝer ki olmuşlardı müşrikān  
 

[Onları] zâhirle görevlendirdi, o 
kavim onun emrini aldı. [Çünkü] 
câhil Araplar’ın çoğu müşrik 
olmuştu. 
 

    1143 Ki taśfiye-i bāŧına ki ki müsta‘id degillerdi  
Anıñçün faħr-i ‘ālem bil žahirle ėıldı me’mūrān  
 

Đçlerinin temizlenmesine meyilli 
değillerdi. Onun için âlemin 
övüncü onları zâhirle 
görevlendirdi. 
 

 1144 Daħi esrār-ı bāŧından ki Ŝımnen da‘vet iderdi  
Śarįĥan žāhire da‘vet iderdi itmegil şekkān  
 

Bâtının esrârına üstü kapalı 
olarak, zâhire ise açıkça dâvet 
etti. Şüphe etme. 
 

    1145 Anıñçün Ĥaė Resūl cānā buyurdı her kimesne ki  
Şahādet eylese tevĥįd kelimesini ey cānān  
 

Ey sevgili! Onun için Allah 
Resûlü herkesin tevhit 
kelimesini söylemesini buyurdu.  
 

 1146 Ya‘ni lisān ile dirse iderse źikr-i tevĥįdin  
O Müslimdir bilā-şübhe böyle dir idi ol cānān  
 

Yani, tevhid zikrini diliyle 
söylerse o kişi şüphesiz 
müslümandır. O sevgili böyle 
derdi.  
 

    1147 Lisān-ı tevĥidin ėılan buyurdı ma‘śum olmuşdur  Ey ihvân! “Tevhit kelimesini 
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Gerek mālı gerek cānı işit yā eyyühe’l-iħvān  
 

söyleyen gerek malıyla gerek 
canıyla masûm olmuştur” diye 
buyurmuştur.  
 

73737373    1148 Daħi dir ki o kimseniñ ĥisābı Allah üzredir  
Ki baĥŝ-i ėalbini itmek degil cā’iz o Müslümān  
 

“Aynı zamanda o kimsenin 
hesabı Allah katındadır. O 
müslümanın kalbinin bahsini 
yapmak câiz değildir” demiştir. 
 

    1149 Anıñçün nice münāfıė o meclis-i sa‘ādetde  
Bulunup redd olunmazdı ėabūl iderdi ol cānān 
 

Onun için pek çok münâfık o 
saâdet meclisinde bulunup, geri 
çevrilmezlerdi. O sevgili [onları] 
kabul ederdi.  
 

    1150 Bu da bir raĥmet-i Ĥaėdır bu da bir iĥsan-ı Yezdān  
Muĥammed dini neşr oldı ki neşr oldı merĥūmān  
 

Bu da Hakk’ın bir rahmetidir. 
Bu da Allah’ın bir ihsânıdır. 
Muhammed’in dini Allah’ın 
rahmetine kavuşmuş olanlara 
yayıldı.  
 

 1151 Ve çün kemālini buldı ėamu žāhirle hem oldı  
Şerį‘at cümlesin bildi ol aėvām cümle ‘ālimān  
 

Kemâlini bulduğu gibi hepsi 
zâhirle olmuştur. Hepsi şeriatı 
bildi. O kavmin hepsi âlim oldu.  
 

    1152 Ki ya‘ni žāhiri şer‘į mübeyyen neşr olup geldi  
‘Aliyyü’l-MurtaŜā cānā getürdi nice esrārān 
 

Yani zâhiri şeriat açıklanarak 
yayılıp geldi. Ey cân! Aliyyü’l-
Murtazâ nice esrâr getirdi.   
 

 1153 Ki zįrā me’mur olmuşdı ide esrār-ı şer‘ neşrin  
Śarįĥan neşr-i bāŧına ki me’mūr idi ol cānān  
 

Çünkü şeriat esrârını yaymakla 
görevlenmişti. O sevgili açıkça 
bâtının yayılması için görevliydi.  
 

    1154 Ve Ŝımnen neşr-i žāhirle iderdi itmegil şübhe  
Böyle me’mūr idi ol źāt bu da bir raĥmet-i Yezdān  
 

Ve o zât üstü kapalı olarak da 
zâhiri yaymakla görevliydi. 
Şüphe etme. Bu da Allah’ın bir 
rahmetidir. 
 

 1155 ‘Aliyyü’l-MurtaŜā cānım nebį olmadı hem bil sen  
Velākin ħātem-i velāyet-i ħāśśa-i Aĥmedān  
 

Ey canım! Bilesin ki Aliyyü’l-
Murtaza nebî olmadı. Fakat 
Ahmed’in özelliği velîlerin 
sonuncusu olmasıdır. 
 

    1156 Ĥaėįėat mažharı olmuş ki şehr-i ‘ilme hem bābı  
Ki odur noėŧa-i besmel oėuduñ sırrını iħvān  
 

Đlim şehrinin kapısına hakîkat 
mazharı olmuştur. Besmelenin 
sırrı odur. Ey ihvân! O sırrı 
okudun.  
 

 1157 Anıñçün cümle esrārlar ne kim var a‘lā vu esfel  
Gelürler cümlesi andan ki odur cümleye cānān  
 

Onun için bütün esrâr, alâ ve 
alçak olan ne varsa hepsi ondan 
gelir. Herkese sevgili olan odur.  
 

    1158 Đşitdiñ ėavlini anıñ ki dir τν⇔↓ ⇒ζ∧ °⇓↓210  
Ki bāŧe daħi hem dirmiş ki pinhān oldı esrārān  
 

Onun “Ben Allah’ın kelâmıyım” 
sözünü işittin. “Bâ ta” sözünü de 
dermiş. Bütün esrâr onda 
gizlendi.  
 

                                                 
210 Ben Allah’ın kelâmıyım.  
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    1159 Anıñçün ĥaŜret-i Aĥmed ‘Alįye eylemiş nisbet  
Ki dir menzile-i Hārūn ki benden sen şah-ı merdān  
 

Onun için Hz. Ahmed, Ali’ye 
nisbet ederek “Yiğitlerin şâhı 
olan sen, bana Hârun 
yakınlığındasın” dedi.  
 

 1160 Ve taĥte’l-bā’ olan noėŧa ki MurtaŜā idi bildiñ  
Ki meźkūr ėavl hem Aĥmed ki itdi taśdįė ey cānān  
 

Bâ’nın altında olan noktanın 
Murtazâ olduğunu bildin. Ey 
sevgili! Zikredilen sözü Ahmed 
de tasdikledi.  
 

    1161 Zirā menzile-i Mūsā çün oldı daħi sen bildiñ  
O esrār neşrine me’mūr ‘Alįdir itmegil şekkān  
 

Çünkü o Mûsa yakınlığında 
oldu. Bunu sen de bildin. O 
esrârı yaymakla görevli olan 
Ali’dir. Şüphe etme.  
 

 1162 Velākin ehl-i śūretler ki žāhirde ėalanlardır  
Ki olmuş ėalbleri maŧmūs olurlar cümle münkirān  
 

Fakat sûret ehli zâhirde 
kalanlardır. Kalpleri kör 
olmuştur. Onların hepsi 
imânsızdır. 
 

    1163 Maėāmāt-ı velāyetden alamaz şemme hiç anlar  
Ki nūr-ı rūĥani Aĥmedden olmuş cümle maŧrūdān  
 

Onlar velîlik makâmlarından hiç 
bir şey alamazlar. Hepsi 
Ahmed’in rûhani nûrundan 
çıkarılmıştır.  
 

 1164 Münāfıėlar gibi anlar ki lā ilā ile tevĥįd  
Đderler tevĥidiñ sırrın ki bilmezler olar ĥayvān  
 

Onlar, münâfıklar gibi “Lâ ilâ” 
ile tevhit ederler. Tevhidin sırrını 
bilmezler. [Çünkü] onlar 
hayvandır.  
 

 1165 Ki cümle laėlaėa olmuş daħi ėįl ü ėale ŧalmış  
Hemān biz °⇓Π÷ σΛ⇓211 diyerek oldı mü’minān  
 

Hepsi, boş söz konuşup 
dedikoduya dalmıştır. Hemen 
“ Biz bulduk” diyerek mümin 
oldular.  
 

    1166 Ki anlar ehl-i ėışrdır ceviziñ ėışrını dirler  
Ki lübbün bulmadı anlar śanurlar cümlesi insān  
 

Onlar kabuk ehlidir. Cevizin 
kabuğunu derler. [Çünkü] onlar 
cevizin özünü bulmadılar. 
Hepsini insan zannederler.  
 

74747474    1167 Zirā tevĥįd bil ey cānā ki dört ėısm üzre olmuşdur  
Đkisi ėışr durur ancaė ikisi daħi hem lübbān  
 

Ey cân! Çünkü tevhit dört kısım 
üzre olmuştur. [Onların] ikisi 
kabuk, ancak diğer ikisi özdür.  
 

    1168 Zirā ėışr ikidir cānā biri hem ėışr-ı aĥŜardır  
Ki taĥtında daħi biri olupdur ėışr-ı ebyaŜān  
 

Bundan dolayı kabuk iki tanedir. 
Biri yeşil kabuktur. Altında da 
bir tane beyaz kabuk vardır. 
 

    1169 O ėışr-ı aĥŜar ey cānā ħabįŝdir bir işe girmez 
Ne me’kūl oldı ne maŧ‘ūm idersiñ ilėa-i nārān 
 

Ey cân! O yeşil kabuk pistir. Bir 
işe yaramaz. Ne yiyecek oldu, ne 
de yenilebilir. Ateşe atarsın. 
 

 1170 Ki ol nārı söyündürür eger ėorsañ bay-ı cānān  
O yerde oldıāı ol ān olur ol yer omaz bilan  
 

Ey yüce sevgili! Eğer [o kabuğu] 
koyarsan ateşi söndürür. O, 
yerde olduğu zaman olur. O yeri 
bilen olmaz.    

                                                 
211 Birden fazla âyette geçmektedir: Biz bulduk. 
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    1171 Ya‘ni bir şey’e degmez ol ki nārla muĥteriė olmaz  

Hemān bir köşede çürür budur miŝāl-i taėlįdān  
 

Yani o bir işe yaramaz. Ateşte 
tutuşup yanmaz. Bir köşede 
hemencecik çürür. Taklidin 
örneği budur. 
 

 1172 Daħi muėallid ey cānā eger laėlaė ile tevĥįd  
Đderse ėışr-ı tevĥįddir ki ma‘nādan o cāhilān  
 

Ey cân! Talitçi eğer boş sözle 
tevhit ederse tevhidi kabuktur. O 
câhil, [tevhidin] mânasından 
habersizdir.  
 

    1173 Nedir ol ėışr-ı tevĥįd bil ki lafž-ı tevĥid ey cānā  
Ki lā ilā ile tevĥįd ider ma‘nāsı yoė inān  
 

O tevhidin kabuğu nedir? Tevhit 
sözünü Lâ ilâ ile tevhit eder. 
Đnan ki [bunun] mânası yoktur. 
 

 1174 Ki taśdįė itmemiş ma‘nāsını hem žāhiren dirmiş  
Daħi mefhūm-ı nā-ma‘lūm budur ol aĥŜar-ı ėışrān  
 

Hem mânasını tasdik etmemiştir, 
hem de yüzeysel söyler. 
Bilinmeyen mâna, o yeşil 
kabuktur.   
 

    1175 Velākin ėışr-ı aĥŜar bil ki bāŧın ėışrını maĥfūž  
Đderdi itmegil şübhe o tevĥįd ėışr hem inān  
 

Fakat yeşil kabuğun iç kabuğu 
koruduğunu bil. O tevhit, 
kabuktur. Şüphe etme ve inan. 
 

 1176 Đder śāĥibini maĥfūž anıñ demi ĥarām oldı  
Şerį‘atde daħi mālı ĥarāmdır itmegil şekkān 
 

Sahibini korur. Onun kanı haram 
olmuştur. Şeriatta da malı 
haramdır.  Sakın şüphe etme.  
 

    1177 Münāfıėlar anıñçündür şerį‘atdeki redd olmaz  
Ki ėabr-i Müslimįnde ol gömülürler eger mevtān  
 

Onun için münâfıklardır. Şeriatta 
reddedilmezler. Eğer ölürlerse 
Müslüman kabrinde gömülürler.   
 

    1178 Olurlarsa zirā taĥėįė ki anlar cümlesi kāfir  
Durur sen itmegil şübhe ki saña şāhid ol Ėurān  
 

Zîra hakîkat olursa onların hepsi 
kâfirdir. Sen şüphe etme. O 
Kurân sana şahittir. 
 

 1179 Nedir ol ėışr-ı ebyaŜ bil daħi sırrını hem añla  
O tevĥįd lā ile ilā iderse o muėallidān  
 

O beyaz kabuk nedir, bil ve 
sırrını anla. O taklitçinin Lâ ilâ 
ile tevhit etmesidir. 
 

    1180 Velākin mefhumun taśdįė ider daħi taśavvurlar  
Velākin sırrına vāėıf degildir daħi bįnāyān  
 

Mânasını tasdik ve tasavvur 
eder. Ancak onun sırrını elde 
edememiş, görememiştir.  
 

 1181 Bu tevĥįd śāĥibi cānā muśaddıė çünki olmuşdur  
Ki nārdan ėurtarır cānın eger tevĥįdde ŝābitān  
 

Ey cân! Çünkü bu tevhidin 
sahibi tasdiklenmiştir. Eğer 
tevhidinde sabitse canını ateşten 
kurtarır.  
 

    1182 Ŧurursa ol muėallid bil velākin ėorėılur cānā  
Ki ol çün oldı muėallid ki odur hem müźebźibān  
 

Fakat o taklit edip durursa bil ki 
[ondan] korkulur. Çünkü o 
taklitçi olmuştur. Hem bir şeye 
karar veremeyen de odur.  
 

 1183 Azıcıė vehm ü şübhe ile daħi hem şek ile žanla  
Ėaçar tevĥįdi hiç ėalmaz muėallid işleri yamān  
 

Azıcık kuruntu, şüphe, tereddüt 
ve zanla tevhidi gider, hiç 
kalmaz. Taklitçinin işi pek 
yamandır.  
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    1184 Gel ey sālik işit benden nedir ol lübb-i tevĥįd bil  

Ki kimlerdir o lübbe vāśıl olmuş nicedir ĥālān  
 

Gel ey sâlik! Benden tevhidin 
özü nedir, o öze ulaşanlar 
kimlerdir ve hâlleri nasıldır, diye 
[sözler] işit.  
 

 1185 Ki ėışr-ı ebyaŜa muttaśıl olmuş ol o lüb bil sen  
Ki ėışr andan odur maėśūd aña vuślata ėāśidān  
 

Bil ki o öz, beyaz kabuğa 
bitişmiştir. Kabuğuna 
ulaşmaktan maksat öze 
ulaşmaktır. 
 

75757575    1186 Zirā mažlūm daħi melźūź daħi ma‘źūr olupdur ol  
Bedene hem āıdā olmuş u rūĥçe daħi melźūźān  
 

Çünkü o mazlûm, yalan sözlerle 
avunmuş ve mazûr olmuştur. 
Aynı zamanda bedene gıda 
olmuş ve ruhça yalan sözlerle 
avunmuştur. 
 

 1187 Laŧįfdir hem daħi leyyin ėışr vesen olmadı mecmūd 
Ki ėışr-ı ŝānį’i bildiñ ki olmuşdı o ecmedān 
 

Putun kabuğu hem latif, hem 
yumuşaktır. Katılaşmadı. Đkinci 
kabuğun katı olduğunu öğrendin. 
   

    1188 Zirā įmān-ı taėlįd bil ki cümūd ehliniñ ĥāli  
Olupdur itmegil şübhe ki cümlesi muėallidān  
 

Bundan dolayı taklit imânı katı 
inanç sahiplerinin hâli olmuştur. 
Onların hepsinin taklitçi 
olduğuna şüphe etme. 
 

    1189 Tecemmüd itdi hem anlar ‘aėā’id üzre ma‘ėūdlar  
Olupdur hem muėayyedler velev anlar müstedillān  
 

Onların hepsi taşlaştı. Đnanç 
üzeredirler. Kendilerine delil 
gösterilse de bağlılıklarından 
vazgeçmediler.  
 

 1190 Zirā istidlal ey cānā o da nev‘-i tecemmüddür  
‘Uėūluñ taħmini üzre ki olmuş cümle ma‘ėūdān  
 

Ey sevgili! Çünkü delille 
anlamak da düşünceyi bir nevi 
katılaştırmaktır. O inanca bağlı 
olanlar da akıllarının 
söylediklerinde kalırlar.  
 

    1191 Ya teşbįhle muĥaddiddir ya tenzįhle muėayyiddir   
Ki cümle cümud olmuşlar miŝāl-i ėışr-ı ebyaŜān  
 

Ya teşbihle sınırlayan ya da 
tenzihle bağlayandır. Onların 
hepsi donuklaşmıştır. Beyaz 
kabuğun örneği işte budur.  
 

 1192 Velākin lübb olan tevĥįd ki tevĥįdi şühūd olmuş  
Ki keşfiyle olur ol bil ki źevėle bildiler yārān  
 

Lâkin öz olan tevhit, görülen 
tevhittir. O, keşfedildiği zaman 
olur. Ey dost! [Onlar] onu zevkle 
bildiler.  
 

    1193 Gerek cismāni rūĥānį müteleźźiź oluplardır  
Ki gülzār-ı ĥaėāyıėda olupdur cümle źā’iėān  
 

Gerek cismâni olarak gerek 
rûhâni olarak lezzet 
bulmuşlardır. Hakîkatin 
gülbahçesinde hepsi [ondan] 
lezzet almıştır.  
 

 1194 Nereye baėsalar anlar görürler cümlesi meşhūd  
Ki anlara ‘ayān olmuş cemālin ‘arŜ ider źį-şān  
 

Onlar nereye baksa her şeyi 
görürler. O çok şanlı [Allah] 
cemâlini göstererek onlara âşikâr 
olmuştur. 
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    1195 Zirā basŧ ehli olmuşlar ėamu ehl-i cemāl olmuş  
Görenler yüzlerin anıñ ėamuya cümle melźūźān 
 

Bütün cemâl ehli bast ehli 
olmuştur. Onun yüzlerini 
görenler halka onun yüzünün 
güzelliğini anlatmışlardır.  
 

 1196 Ki lübleri ‘aėįė olmuş dem-i ‘ayāya mažharlar 
Temevvüc itseler anlar ki andan geldi cevherān  
 

Özleri akik taşı gibi olmuştur. 
Kanlı gözyaşlarına mazhardırlar. 
Onlar dalgalansalar, ondan 
cevherler gelir.  
 

    1197 Ĥayāt bulur nice emvāt teneffüs itseler anlar  
Niceye ‘Īsi olmuşlar daħi mažhar-ı ĥaŜırān  
 

Onlar bir nefes verse nice ölüler 
dirilir. Kendilerine ölümün 
geldiği nice kimselere Đsâ 
olmuşlardır.  
 

    1198 Ki çün lübb oldılar anlar mülāyim hem gelüpdürler  
Ki cümle aħlaė-ı Maĥmūdla olmuşlar o şāhidān  
 

Çünkü onlar öz olmuşlar ve 
mülâyimleşmişlerdir. O 
şâhitlerin hepsi Mahmûd’un 
ahlâkıyla ahlâklanmışlardır.  
 

 1199 Ki çün bāŧınları lübdür bulurlar eşyānıñ lübbün  
Oėurlar muśĥaf-ı kevni ki anlar ulu’l-elbābān  
 

Bâtınları öz olduğu gibi eşyanın 
özünü de bulurlar. O akıllı 
kişiler varlık kitabını okurlar.   
 

    1200 Görürsün ceviziñ lübbi ki dört ėısma muėassımdır  
Daħi miyān hem reb‘iñ birāz cüz’įce ol ėışrān  
 

Cevizin özünün dört kısma 
ayrıldığını görürsün. O kabuk da 
az miktarda aralarında yer alır.  
 

 1201 Aralıė oldı ėışrlar ki lübbi eylemiş terbį‘  
Arada olmasa anlar ki lübb olmazdı maėsūmān 
 

Kabuklar aralanarak özü dört 
kısma bölmüştür. Onlar arada 
olmasalar [cevizin] içi bölünmüş 
olmazdı.  
 

    1202 Anıñçün ‘ilm-i Ĥaė cānā ki dört ‘ilm oldı dirmişler  
Şerį‘at biri hem oldı biri de tariėat cānān  
 

Ey cân! Onun için “Hakk’ın ilmi 
dört tane oldu” derler. Biri şerîat 
biri de tarikattır. 
 

 1203 Ĥaėįėat hem daħi biri ki olmuş ma‘rifet biri  
Velākin her biri lübdür ki ‘uėūl itdi taėsįmān  
 

Biri hakîkat biri de mârifettir. 
Lâkin her biri özdür. Akıllar 
bunu taksim etti.  
 

    1204 Zirā lübb içre ol ėışrlar ki terbį‘ itdiler lübbi  
Ki ėışr-ı ŝāniden ŝābit olupdur ol virir furėān  
 

Çünkü özün içinde olan o 
kabuklar özü dörde böldüler. O 
ikinci kabuktan sabit olarak farkı 
gösterirler. 
 

76767676    1205 Ki aña muttaśıl olmuş ki odur eyleyen taėsįm  
Ve illā cümle-i erbā‘ olupdur lübb-i vāĥidān  
 

Onu taksim eden ona bitişmiştir 
ve taksim eyleyen odur. Ancak 
bütün insanların hepsi tek bir öz 
olur.  
 

    1206 Daħi sen bilicisin ki ėışrı ėırmadan bulmaė  
O lübbüñ źevėini almaė ki bil sen oldı muĥālān 
 

Sen ârifsin ki kabuğu kırmadan 
[özü] bulmak, o özün zevkini 
almak imkânsız olur.  
 

    1207 Đşāretdir ki ey cānım tecemmüd oldıāı taėlįd  
Ki ehl-i cümud olmuşlar ki ėırmaė oldı taĥėįėān  
 

Ey cânım! Donukluk, [onun] 
taklit olduğuna işârettir. 
Donukluk ehlinin amacı hakîkati 
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kırmak oldu.  
 

 1208 Gerek tenzįh gerek teşbįh ki ‘aėlıñ taħmini oldı 
Ki taĥdįd ider ol Ĥaėėı böyledirler muĥaėėıėān  
 

Gerek tenzîh, gerekse teşbîh 
aklın tahmini oldu. Onlar Hakk’ı 
sınırlarlar. Muhakkıklar 
böyledirler.  
 

    1209 Ėırar anı tecelliyāt mütecellį olur vāĥid  
Görinür nice ilbāsla velākin birdir ol cānān  
 

Tecelliler onu kırar ve tek olan 
ayân olur. Pek çok giysiyle 
görünür. Fakat o sevgili [aslında] 
birdir.  
 

 1210 Tecemmüd eylemez ‘ārif ėamu źerrātda ol vechi 
Görür teşbįh ü tenzįhle göründi aña ol cānān  
 

Ârif donuklaşmaz. Bütün 
zerrelerde o vechi görür. O 
sevgili ona teşbih ve tenzihle 
görünür.  
 

    1211 O dāħil lübbe ol ėışrlar ki lübbi taėsim itmişler  
Odur ol vehm ü ĥissiyāt ki odur itdi taālįŧān  
 

Kabuklar, öze dâhil olarak özü 
bölmüşlerdir. Kuruntu ve 
hissiyat odur ki [gerçek] yanıltan 
asıl onlardır.  
 

 1212 Ki zįrā ekŝerį insān vücūd vāĥid iken dirler  
Ki keŝret virdiler Ĥaėėa ki vücūd didiler iŝnān 
 

Çünkü çoğu insan, vücut tek 
iken Hakk’a kesret vererek 
“Vücûdumuz iki tanedir” 
demiştir.  
 

 1213 Budur ol taāliŧ-i evhām daħi ĥisler ü taĥmįnler  
Ki vāĥid vücūd Ĥaėėa ki virdiler aña keŝretān  
 

O evhâm, his ve tahminlerin 
yanıltması budur ki Hakk’ın 
vücûdu tek iken ona çokluk 
verdiler.  
 

    1214 Olup vücūd-ı Ĥaėėı ėuşur-ı ‘aėl u evhāmla  
Đderler münėasım cānā böyledir ehl-i cümūdān  
 

Ey cân! Hakk’ın vücûdu olup, 
akıl ve evhâm kabuğuyla onu 
bölümlere ayırırlar. Donukluk 
ehli işte böyledir.  
 

 1215 Daħi ehl-i şühūd cānā vu gerçi ehl-i lübb anlar  
Velākin şühud-ı meşhūd ki ĥālį ehl-i şühūdān  
 

Ey cân! Müşâhede ehli aynı 
zamanda öz ehli olanlardır. 
Görülenin görülmesi şühûd 
ehlinin hâlidir. 
 

    1216 Ve çün şühūd ider şāhid ü meşhūd daħi hem ister  
Ėamusı ehl-i žıll olmuş u žıllar anlara ėışrān  
 

Çünkü şâhit, müşâhede eder ve 
görüleni ister. Hepsi gölge ehli 
olmuştur. Gölgelerin hepsi 
onlara birer kabuktur.   
 

    1217 Velākin žılların atdı aradan ėışrları taŧhįr  
Đdüpler lübb hem buldı velākin ehl-i temyįzān  
 

Fakat temyiz ehli gölgeleri atıp, 
aradaki kabukları temizleyerek 
özü buldu.  
 

 1218 Ve gerçi vaĥdeti buldı şühūd-ı vaĥdete irdi  
Selerde cüz’ice temyįz iderler itmegil şekkān 
 

Ve vahdeti bulup, onu 
seyretmeye nâil oldularsa da 
azıcık temyîz ederler. Şüphe 
etme.  
 

    1219 Maėām-ı anlarıñ vaĥdeti şühūd eylemek bil sen  
Ki keŝret anlara yoėdur zirā anlar müşāhidān  

Bilesin ki onların makâmı 
vahdeti seyretmektir. Onlara 
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 kesret yoktur. Çünkü olar 
[vahdeti] görenlerdir. 
 

 1220 Velākin olmadı anlar vuśūl-i ‘ayn ile bil sen  
Ki tevĥįd-i ‘ayn cānā bu meşreb ‘āli meşrebān  
 

Fakat onlar kendisine ulaşılanla 
birlikte olmadılar. Ey cân! Asıl 
tevhid, bu yüce meşreptir. 
 

    1221 Varanlar tevĥid-i ‘ayna ki anlar muŧlaė olmuşdur  
Ėamu temyįz ü nisbetden muėaddesdir 
Muĥammedān  
 

Asıl tevhide varanlar [gerçek] 
mutlak olmuşlardır. Muhammed, 
bütün temyîz ve nisbetlerden 
mukaddestir. 

 1222 Ki aĥadiyyetü’l-‘ayndır ki anlara maėām cānā  
Ki anlarda žılāl olmaz ki anlar ‘aynidir ā‘yān  
 

Ey cân! Onların makâmı 
ahadiyetü’l-ayndır. Onlarda 
gölge olmaz. Çünkü onlar aslın 
kendisidir.  
 

    1223 Velį şühūd şühūd cānā maėāmları olupdur bil  
Ki aĥadiyyetü’l-şühūdda olmuşlar olar žıllān 
 

Ey cân! Fakat onların makâmları 
seyretmek olmuştur. Onlar,  
seyredilenin birliğinde gölge 
olmuştur.  
 

77777777    1224 Görürsün ceviziñ lübbün yüzünde bir raėįė perde  
Đĥāŧā eylemiş lübbi ĥicāb-ı ehl-i şühūdān  
 

Yüzünde ince bir perde ile 
cevizin özünü görürsün. Şühûd 
ehlinin perdesi o özü kuşatmıştır.  
 

    1225 Eger ĥarė olsa ol ĥicāb raėįė lübb üzre olmuşdur  
Olur vāśıl ‘ayn anlara žılāl cümlesi merfū‘ān  
 

Eğer o perde yırtılırsa ince öz 
üzerine çıkar. Özün kendisi 
onlara vâsıl olur ve gölgelerin 
hepsi kalkar. 
 

    1226 Nitekim lübbe ‘ayni olanlar ol muĥaėėıėlar  
Muĥammedį olanlardır ki anlar oldılar ‘aynān  
 

Nitekim lübbün kendisi olan o 
muhakkıklar Muhammed 
ümmetinden olanlardır. Onlar 
onun aynısı oldular.  
 

 1227 Anıñ maėāmları lübbü’l-lüb olmuş itmegil şübhe  
Ki lübbi ceviziñ sırrı olan yaā anlara įmān  
 

Onların makâmı özün özü 
olmuştur. Bundan şüphe etme. 
Đçi cevizin sırrı olan yağdır. [O 
yağ] onlara imândır. 
 

    1228 Ki lübb-i evvele sārį oluplardır daħi sırrı  
Ėamunuñ geldiler anlar ki bunlardır muvaĥĥidān  
 

Đlk öze ve onun sırrına 
bulaşmışlardır. Onlar hepsinden 
geldiler. Çünkü Allah’ın 
birliğine inananlar bunlardır. 
 

 1229 Bu tevĥįd źevė durur cānā ki ‘ayn-ı vaĥdet 
olmuşdur  
Daħi keŝretde ol vaĥdet ki keŝret ‘aynidir cānān  
 

Ey cân! Bu tevhit zevktir. 
Vahdetin kendisidir. O vahdet 
kesrette olsa bile kesret onun 
kendisidir. 
 

    1230 Bu vaĥdet ehlini bil sen olar cümle muĥaėėıėān  
Bilürler eşya’ı taĥėįė ki geldi cümlesi źātān  
 

Sen, bu vahdet ehlini bil. Onların 
hepsi muhakkıktır. Eşyanın 
hakîkatini bilirler. [Zaten] 
onların hepsi zâta geldi.  
 

 1231 Yazamam sırrını anlarıñ ki ol bir nihāyedir  
Ki anlar mechul-i muŧlaė bilinmezler bay-ı yārān  

Onların sırlarını yazamam, 
çünkü o bir sondur. Ey dost! 
Onlar mutlak meçhuldürler. 
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 Bilinmezler. 
 

    1232 Gel ey sālik işitdiñ sen oėuduñ sırların bildiñ  
Ėamu envā‘-i tevĥįdler ki olduñ ehl hem ĥayrān  
 

Ey sâlik gel! Duyup, okuyup 
sırlarını öğrendin. Bütün tevhit 
çeşitlerinin hayranı oldun. 
 

 1233 Hemān ol vāhib-i aėdes ki itsün saña hem tevfįė  
Bulasın maėśad-ı a‘lā olasın ehl-i taĥėįėān  
 

Hemen o en kutsal bağışlayıcı 
sana yardım etsin. Yüce 
maksadını bulup, hakîkat ehli 
olasın.  
 

    1234 Varasın tevĥid-i ‘ayna ėuşūrdan seni ĥıfž itsün  
Daħi taėlįd taėayyüdden ki odur ħayr-ı ĥāfıžān 
 

Kendi birliğine varasın ki seni 
kabuklardan, taklitten ve ona 
bağlanmaktan korusun. 
Koruyanların en hayırlısı odur.  
 

 1235 Ki bį-pāyān gelüpdür ‘ilm-i tevĥįd olmagil āāfil  
Gice gündüz çalış sen baĥr-i tevĥįdde olup āavśān  
 

Sonsuz tevhit ilmi gelmiştir. 
Sakın gafil olma. Dalgıç olup 
gece gündüz tevhit denizinde 
çalış.  
 

    1236 Ki bildiñ zįra Ĥaė birdir aña şerįk muĥāl geldi  
Şerįk çün mümteni‘ oldı nicedir tevĥid-i insān  
 

Zîrâ Hakk’ın bir olduğunu 
bildin. Ona ortak olmak 
mümkün değil. Çünkü [hiçbir 
şey ona] ortak olamaz. Đnsanın 
tevhidi nasıldır?  
 

    1237 Ki Ĥaė źātında vāĥiddir eĥaddir Hū odur muŧlaė  
Ki āayrıñı tevĥidinden ol münezzehdir odur 
Raĥmān 
 

Hak, zâtında vahittir. Birdir. 
Mutlak odur. O, başkasının 
tevhidinden münezzehtir. 
Rahmân odur. 
 

 1238 Ėamu ĥaŜrātda o birdir muėaddes cümle nisbetden  
Gerek ‘aėlen gerek ĥissen cemį‘ ĥaŜrātda nümāyān 
 

Bütün hazretlerde o birdir. Bütün 
nisbetlerden mukaddestir. Gerek 
aklî gerek hissî olarak bütün 
hazretlerde görünür.  
 

    1239 Velākin aśĥab-ı evhām tevehhüm eyledi keŝret  
Vücūda eyledi şirket anıñçün geldi tevĥįdān  
 

Fakat evhama kapılanlar kesrette 
kuruntuya düştü. Vücûda ortak 
oldu. Onun için tevhit geldi.  
 

 1240 Ki zįrā ‘ayn-ı taĥėįėde ki tevĥįd ‘ayn-ı şirk oldı  
Muvaĥĥid hem muvaĥĥad bil gelür tevĥįdden ol 
‘ayān 
 

Çünkü tevhit, hakîkatin 
kendisinde şirkin kendisi oldu. 
Hem tevhid eden hem tevhid 
edilen tevhitten ayân olarak 
gelir.  
 

    1241 Ki zįrā lafž-ı tevĥįd bil ikilikle olur nisbet  
Çün olupdur bilürsün sen gelür şirk eyleme şekkān  
 

Çünkü bil ki tevhit sözü ikilikle 
nisbet olur. Böyle olduğunu 
bildiğin gibi şüphe etme. [Aksi 
takdirde] şirke düşersin.  
 

 1242 Anıñçün ehl-i taĥėįė bil buyurmuşlar ki bir kimse  
Đdemez tevĥid-i Ĥaėėı meger olmuş o müşrikān  
 

Onun için hakîkat ehlinin “Bir 
kimse Hakk’ın tevhidini 
yapamazsa o müşrik olmuştur” 
dediğini bil.  
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78787878    1243 τν⇔↓Π⊗212 oėuduñ sen ki Ĥaė kendini şāhiddir  
Bilür bir oldıāın źāten odur şāhid ü meşhūdān 
 

Sen “Allah [kendisinden başka 
tanrı olmadığına] şahittir” 
[âyetini] okudun. Hak kendine 
şâhittir. Bir olduğunu zaten bilir. 
Gören de görülen de odur.  
 

 1244 O tevĥįd lā ile ilā ki olmuş nefsile iŝbāt  
‘Ayndır nefs-i iŝbātdan odur eĥad Hüve’r-raĥmān 
 

Tevhid olan Lâ ilâ kendisiyle 
ispatlanmıştır. Kendisinin ispatı 
yine kendisidir. Tek ve Rahmân 
olan odur.  
 

    1245 Velākin vaĥdet-i muŧlaė ki ‘aynü’l-źāt olup bildiñ  
Žuhūr itdi merātibde odur hem ‘ayn-ı ‘ayānān  
 

Velâkin mutlak vahdetin, zâtın 
kendisi olduğunu bildin. O, 
mertebelerde zuhûr etti. Açıkça 
belli olan kendisidir.   
 

    1246 Göründi žāhiren keŝret o keŝret bāŧını vaĥdet  
Ėamu esmā’ aña ric‘at o sırdır sırr-ı esrārān  
 

Görünüşte kesret olarak görünür. 
O kesretin bâtını ise vahdettir. 
Bütün esmâ ona geri döner. 
Sırların sırrı o sırdır.  
 

 1247 Merātib bāŧını Ĥaėdır velev žāhiri ħalė olsun  
O ħalėda ‘ayn-ı taĥėįėde degil āayrı bilir irfān  
 

Mertebelerin bâtını Hak olsa da 
zâhiri halkdır. O halk da 
hakîkatin kendisinde irfân bilir. 
Başkası bilmez.  
 

    1248 Ki çün sen mürşidi bulduñ anıñ telėįnin aldıñ  
O ders-i √ℵ⊂ σ⇑213 sen ki aldıñ źevė-i źā’iėān  
 

Çünkü sen mürşidi bulup onun 
telkinini aldın. “Kim [kendini] 
bilirse [Rabb’ini bilir.]” 
dersinden zevklerin tadını aldın.  
 

 1249 Nedir nefs hem nedir Rab hem nedir mirāt nedir 
śūret  
Nedir Ĥaė u Muĥammed ne göründi saña hem ‘ayān  
 

Nefs nedir? Rab nedir? Mirât 
nedir? Sûret nedir? Hak ve 
Muhammed nedir? [Bunların] 
hepsi sana açıkça göründü.  
 

    1250 Gehį žāhir göründüñ sen gehį bāŧın bulunduñ sen  
Gehį žāhir ü bāŧınla göründüñ ruħ-ı maĥbūbān  
 

Bazen zâhir olarak göründün, 
bazen bâtın olarak bulundun. 
Bazen de zâhir ve bâtınla 
sevgilinin yüzü olarak göründün.  
 

 1251 Oėuduñ evvel ü āħir daħi hem žāhir ü bāŧın  
Ki sensin itmegil şübhe ki itdiñ seyrile įėān  
 

Evvel ve âhir, hem de zâhir ve 
bâtını okudun. [Hakîkat] sensin. 
Şüphe etme ki [bu hakîkati] 
yolculukla iyice öğrendin.  
 

    1252 Đlallāh seyrile seyrān çün itdiñ billahi seyri  
Ma‘-Allāh seyride sende ki gördüñ vechini Raĥmān  
 

Allah’a doğru seyriyle gittin. 
Böylece Allah için seyrine 
vardın. Allah’la beraber seyrinde 
ise vech-i Rahmân’ı gördün.  
 

 1253 Ki bildiñ Ĥaė ile ħalėı ki bulduñ ħalė ile Ĥaėėı  
Ki olduñ Ĥaė ile ħalė sen ki sensin sırr hem Yezdān 
 

Hak ile halkı bilip halk ile 
Hakk’ı buldun. Hak ile halk 
oldun. Allah’ın sırrı sensin. 
 

                                                 
212 Âl-i Đmrân 3/18: Allah [kendisinden başka tanrı olmadığına] şahittir.  
213 Kim [kendini] bilirse [Rabb’ini bilir.] 
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    1254 Ki gördüñ kendiñi noėŧa cemį‘ ĥarflerile žāhir  
Ma‘ānį hem kelįmātlarda sensin ‘ayn-ı ‘ayānān  
 

Kendini nokta olarak gördün. 
Bütün harflerle zâhir oldun. Hem 
kelimelerde hem de mânalarda 
belli olan sensin. 
 

    1255 Ki sen ben defterin sildiñ ėamu ĥarfleri maĥv itdiñ  
Muėaddes ėamu nisbetden yine sen noėŧa-i cānān  
 

Sen-ben defterini silip bütün 
harfleri ortadan kaldırdın. Sana 
nisbet edilen her şeyden 
mukaddessin. Sevgilinin noktası 
yine sensin. 
 

 1256 Oėuduñ ėamu esmā’ ile göründüñ ėamu ebśārla  
Bilindiñ ėamu ‘ilmiyle ki sensin eyleyen devrān  
 

Bütün esmâ ile okunup, bütün 
gözlerle göründün. Bütün 
ilimlerle bilindin. Devreden 
sensin.  
 

    1257 Baėan ‘arşa seni gördi daħi kürsįde hem sensin  
Ėamu eflāk seniñle hem ider devrān bay-ı Sulŧān  
  

Arşa bakan seni gördü. Kürsîde 
olan da sensin. Ey yüce sultan! 
Bütün felekler seninle döner. 
 

 1258 Nücūmda hem ‘anāśırlar ma‘ādan hem mevālidler  
Bu var yoė cümlesi ancaė bulundı sende ol cānān  
 

Ey sevgili! Felekler, dört unsur, 
bitkiler ve hayvanların hepsi 
ancak seninle olur.  

    1259 Bu sen hem dinilen sırsın ki bunlarda o sır sensün  
Ki naĥnu ta‘biri geldi daħi ana didi Ėurān   
 

Sen bu denilen sırsın, bunlarda o 
sır sensin. “Biz” tâbiri geldi. Ona 
Kurân dedi.  
 

 1260 Γ⇓↓ °⇓↓214 ki gelmişdir ki źātın ismidir bil sen 
śamā’ir cümlesi esmā’ müsemmā cümleye Yezdān 
 

“Ben senim” gelmiştir. Bil ki o, 
zâtın ismidir. Zamirlerin hepsi 
esmâdır. Allah hepsine 
müsemmâdır.  
 

 1261 Gehį žāhir gehį bāŧın muėaddes vech ol maĥbūb  
Tecellį itdigi anda gelür ‘uşşāėa hem ħaŧān 
 

Bazen zâhir, bazen bâtın olan o 
sevgilinin vechi mukaddestir. 
Tecelli ettiği an âşıklara hata 
gelir.  
 

79797979    1262 Ki dir ente olur žāhir ki anda enedir bāŧın  
Enede ente žāhirdir o ene ėā’il-i Raĥmān  
 

“Sen” zâhir olur ki onda bâtın 
olan “ben”dir. “Ben”de “sen” 
zâhirdir. O “ben” diye söyleyen 
Rahmân’dır. 
 

 1263 τν⇔↓ °⇓↓215 sırrı hem geldi şecerden Mūsi hem ŧuydı  
Muĥammede lisān oldı ki sen anda oėu Ėurān  
 

Hem “Ben Allah’ım” sırrı geldi. 
Hem de Mûsa bunu ağaçtan 
duydu. Muhammed’e lisan oldu. 
Sen Kurân oku.  
 

    1264 Đşitdiñ ⇓∞ℵ σ⇑216 sen  ü Γϖ⇑ℵ °⇑217 hem sırrı  

Oėuduñ τν⇔↓ τ÷ θ∂218 ki gördüñ nicedir bürhān  
 

Sen “Kim beni görürse” hem de 
“[Ey Muhammed], attığın zaman 
sen atmadın” sırrını işittin. 
“[Nereye dönerseniz] Allah’ın 

                                                 
214 Ben senim. 
215 Tâhâ 20/14: Ben Allah’ım.  
216 Kim beni görürse… 
217 Enfâl 8/17: [Ey Muhammed], attığın zaman sen atmadın. 
218 Bakara 2/115: [Nereye dönerseniz] Allah’ın yüzü [zâtı] oradadır. 
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yüzü [zâtı] oradadır” [âyetini] 
okuyup delilin nasıl olduğunu 
gördün.  
 

    1265 Ki evvel noėŧadır bildiñ ki bā’ taĥtında hem gördüñ  
Mükemmel besmele sırrın göründi saña ol sulŧān  
 

Önce nokta olduğunu bildin. 
[Sonra] bâ’yı altında gördün. O 
sultan sana mükemmel besmele 
sırrında göründü.  
 

 1266 O sırdır Âdemi mescūd idermiş cümle-i emlāk  
Cemį‘ān oldılar sācid o sırdır ėıldı hem devrān  
 

O, bütün mülkün Âdem’i secde 
ettiği sırdır. Hepsi secde eden 
oldular. Devreden o sırdır.  
 

    1267 O sırdır ŧūfan üzre Nūĥ gelüpdür mü’minin maĥfūž  
Du‘ālar müstecāb olmuş iśābet itmedi āarėān  
 

Tûfan üzerinde Nûh gelirken 
imân edenleri koruyan o sırdır. 
Duâlar kabul olmuş, onlara 
boğulmak isabet etmemiştir.  
 

 1268 O sırdır cūdına ol fülk ėarārın virdi hem ŧutdı  
O sırdır śuları teskįn ki itmiş didi hem Ėurān  
 

Kurân: “Onun cömertliğine sır 
olan o gemidir. Kararını verip 
hem de tutmuştur. Suları teskîn 
eden o sırdır” dedi. 
 

    1269 O sırdır āteş-i Nemrūd ki Đbrāhim söyündürdi  
Ki döndi gülzara nįrān ki źevė buldı Ħalįl Raĥman  
 

Nemrûd’un ateşi o sırdır ki o 
ateşi hazreti Đbrahim söndürdü. 
Ateş gül bahçesine döndü ve 
Rahmân’ın Halîl’i onda zevk 
buldu.  
 

 1270 O sırdır Mūside ‘aśā ki ŝu‘bān oldıāın ŧuyduñ  
O sırdır keyd-i Fir‘avnı telaėėuf eyledi hem ėan  
 

Mûsa’nın âsası o sırdır ki onun 
büyük bir ejderha olduğunu 
duydun. Firavun’un hilesini 
yuttuğuna inan.  
 

    1271 O sırdır cümle sāĥirān ki Fir‘avn cem‘ idinmişdi  
Birāz Mūsįye ħavf geldi ki mü’min oldı sāĥirān  
 

Bütün sihirbazları Firavun’un 
toplaması o sırdır. Mûsa’ya biraz 
korku gelince o sihirbazlar imân 
ettiler. 
 

 1272 O sırdır vech-i Yūsuf çün tecellį itdigi ānda  
Didiler mā-haźā illā ki odur melek-i Raĥmān  
 

Yûsuf’un yüzü o sırdır. Çünkü 
tecelli ettiği anda “O insanoğlu 
değil, Rahmân’ın meleğidir” 
dediler. 
 

    1273 O sırdır çün beşįr ilėā çün itdi Ya‘ėuba oldum  
Ėamįśiñ ebśarı Ya‘ėūb açıldı oėuduñ Ėurān  
 

Yakûb’a ilham veren müjdeci o 
sırdır. Gömleğinden Yakûb’un 
gözleri açıldı. Kurân’da okudun.  
 

 1274 O sırdır ĥaŜret-i Ya‘ėūb taĥarrį Yūsufı itdi  
Anıñla Yūsufı gördi o sırdır sırlara sırrān  
 

Hz. Yakûb’un Yûsuf’u araması o 
sırdır. Onunla Yûsuf’u gördü. 
Sırlara sır olan o sırdır.  
 

    1275 Daħi mā’ide-i Īsį benį Đsrā’ile indi  
O sırdır eyledi iĥsān ėamusı gördi nümāyān  
 

Ayrıca Đsâ’nın sofrası Đsrâil 
oğullarına indi. Đhsan eylediği o 
sırdır. Hepsi [bunu] açıkça 
gördü.  
 

    1276 O sırdır nefħa-i Īsį nice ekmehu ebraślar  Đsâ’nın nefesi o sırdır. Pek çok 
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Anıñla beri oldılar daħi ŧā’ir idüp ŧayrān  
 

kör ve hasta onunla iyileşti, 
kuşlar da o nefesle uçtular.  
 

 1277 O sırdır eyledi iĥyā’-ı emvāt ĥayy olup eşyā’  
Bi-iźni ėavli hem oldur anıñla buldılar iźnān  
 

Ölülere can vererek, eşyayı 
dirilten o sırdır. Hem sözünün 
izni odur, onunla izin buldular. 
 

    1278 O sırdır ėamu eşyāda ėamuya infiśāller hem  
Cemį‘ a‘śār u ezmānda virüpdür gördigiñ ‘ayān  
 

O bütün varlıklar da bir sırdır. 
Aynı zamanda gelmiş geçmiş 
bütün zamanlarda gördüğün 
şeylerden farklıdır. 
 

 1279 O sırdır Aĥmed-i Muħtār ki sulŧān-ı rüsül geldi 
Ėamu enbiyaya metbū‘ odur cümleye hem alśān 
 

Ahmed-i Muhtâr, o sırdır. O, 
peygamberlere sultan olarak 
geldi. Bütün peygamberlere tâbi 
olup hepsine esas olan odur.  
 

    1280 Fer‘dir cümlesi aña zįrā ol sır odur Aĥmed  
Ki leyl vaėti buyurdı ol odur sulŧānlara sulŧān  
 

Hepsi ona birer daldır. Çünkü o 
sır Ahmed’dir. O, gece vakti 
“Sultanlara sultan olan odur” 
diye buyurdu. 
 

80808080    1281 Aña tābi‘ olan ‘ālim nebiyy-i beni Đsrāįl  
Gibi olmuş işitdiñ sen ki odur saña mürşidān 
 

Ona tâbi olan âlimler, beni Đsrail 
oğullarının nebîsi gibi olmuştur. 
Đşittin ki sana mürşit odur.  
 

    1282 Daħi ol ‘ārif-i dānā ki aña vereŝe olmuş  
Maėām-ı rüsliyetde gelüpdür itme sen şekkān  
 

O bilgili ârif de ona mirasçı 
olmuş ve peygamberlik 
makâmında gelmiştir. Şüphe 
etme. 
 

 1283 O sırla cümlemiz merātib bulundı mertebe buldı  
Bulanlar aślına vardı o sırdır ĥāl-i maĥbūbān  
 

O sırla hepimiz mertebelerde 
bulunup, mertebe bulduk. 
[Mertebe] bulanlar aslına vardı. 
Sevgilinin hâli o sırdır.     
 

    1284 O sırdır ehl-i beyt-i Muśŧafā hem daħi ol aśĥāb  
Ėamu ittiba‘yla her-dem ki oldı cümle žāhirān  
 

Mustafa’nın akrabaları ve ashâbı 
o sırdır. Hepsi her an ona uyarak 
zâhir oldular.  
 

    1285 Ki enbiyā-i rüsl gelmekden istiānā olup geldi  
Ki ol sırr aėdes-i Aĥmed odur ħātem ider devrān  
 

[O], peygamberlere peygamber 
olmaktan çekinerek geldi. Son 
[peygamber] odur. Bu, 
Ahmed’in en kutsal sırrıdır. Bu 
sır devrân eder.  
 

 1286 O sırla Śıddıė Ekber ki ėatl itdi nicemiz219  
O sırla ĥaŜret-i Fāruė işitdiñ nice iħbārān  
 

O sırla Sıddık Ekber nicemizi 
katletti. O sırla Hz. Ömer’in 
nasıl haber verdiğini işittin.  
 

    1287 Didi Sāriyeye ol źāt uzaėdan eyledi tenbįh  
°;↓ τνΧ÷220 itmişdi Sāriye oldı įėāžān  
 

O zât Sâriye’ye uzaktan tenbih 
ederek “Dağa sığın” dedi. 
[Böylece] Sâriye îkâz oldu.  
 

 1288 O sırla Sāriye ŧuydı śadā-yı ‘Ömeri bildi  O sırla Sâriye, Ömer’in sesini 

                                                 
219 Bu mısrada vezin problemi vardır. 
220 Dağa sığın! 
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O sırla ĥaŜret-i Fāruė a‘dāsın itdi rā’iyān  
 

duyarak [onun söylediğini] bildi. 
O sırla Hz. Fâruk düşmanını 
gördü. 
 

    1289 O sırla ĥaŜret-i ‘Oŝmān oėurdı daħi ol Ėurān  
Mübālāt itmedi ol źāt ‘adūdan oldı şehįdān  
 

Aynı zamanda o sırla Hz. Osman 
Kurân okurdu. O zât dikkat 
etmeyince, düşmanından dolayı 
şehit oldu.  
 

 1290 O sırla ĥaŜret-i Ĥaydar ki ‘ilm-i tevĥide mažhar  
Ėalupdur ĥaŜret-i Muħtār vaśiyyetle şir-i Yezdān  
 

O sırla Hz. Haydar tevhid 
ilmiyle mazhar olmuştur. Hz. 
Muhtar, vasiyetle Allah’ın aslanı 
olarak kalmıştır. 
 

    1291 O sırla sā’ir ol aśĥāb ki cümlesi nücūm geldi 
Ki her bir iėtidā olsa hidāyet buldı tābi‘ān  
 

O sırla diğer ashâbın hepsine 
yıldız olarak geldi. Her biri [ona] 
tâbi olsa, tâbi olanların hepsi 
hidâyet bulur. 
 

 1292 Daħi ol evliyā-i mü’minįn ol sırla olmuşdur  
Muėarreb ĥaŜret-i Aĥmed uħviyyetle tebşįrān 
 

O sırrı taşıyan veliler 
yaklaşmışlar ve onun kardeşi 
olmakla müjdelenmişlerdir.  

    1293 O sırdır cümle a‘Ŝālar ne kim var žāhir ü bāŧın  
Đder ħidmetlerin anlar iderler seyr-i sā’irān  
 

Bütün azâlar, zâhir ve bâtın ne 
varsa o sırdır. Onlar hizmetlerini 
ederek, yolculuklarını 
tamamlarlar.  
 

    1294 O sırdır gören ol gözler söyler hem işidir sözler  
Nice ĥaŜrāt ‘avālimde nice işlerle fā‘ilān  
 

Gören o gözler sırdır, hem sözler 
söyler hem de işitir. Pek çok 
hazretler âlemlerde nice işlerle 
uğraşır. 
 

 1295 O sırla işiden üźnān ki nāŧıė nāžır olmuşdur  
Nice eşyāda hem bāŧın olurken oldı žāhirān  
 

O sırla işiten kulaklar, konuşan 
ve bakan olmuştur. Pek çok 
eşyada bâtın olurken aynı 
zamanda zâhir olmuştur. 
 

    1296 O nāŧıė lisan-ı insān o sırla gördi hem ŧuydı  
Nice yerde žuhūr itdi nice ėuvvetle žāhirān  
 

O konuşan insanın dili, o sırla 
gördü hem de duydu. Nice yerde 
zuhûr ederek nice kuvvetle zâhir 
oldu. 
 

 1297 Buña ėıyās nice ĥavās ėuvā vu žāhir ü bāŧın  
Ki birbirine ħidmetler bu sır ki gördiler yek-sān  
 

Buna kıyas olarak nice hâlleri, 
kuvvetleri, zâhiri, bâtını ve 
birbirlerine hizmet etmeyi eşit 
görmeleri bir sırdır. 
 

    1298 Bu sırdır Esma-i Ĥüsnā ki mertebe evvelįde  
Mefātiĥ evveliñ ‘aynı ki źātda oldı ol ‘ayān  
 

Esmâ-i Hüsnâ bu sırdır. Evvel 
mertebede anahtarlar evvelin 
aynısıdır. O, zâtda ayân oldu.  
 

 1299 Daħi źāta şü’ūnātdır gelür mertebe-i ŝānį  
De ol aĥvāl-i Ĥaėdır bil ki esmā anda mestūrān  
 

Aynı zamanda zâta şüûnâtdır. 
Đkinci mertebede gelir. O 
[mertebe] Hakk’ın ahvâlidir. Bil 
ki esmâ onda gizlidir. 
 

81818181    1300 Tecellį evvel-i  Ĥaėėı eĥadi źātį-i muŧlaė Mutlak zâtın birliği Hakk’ın ilk 
tecellisi, Ahmed ve ehadin 
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O sır hem cem‘-i Aĥmedi eĥadi sırlara sırrān  
 

birleşmesinin sırlara sırdır. 
 

    1301 O sırdır noėŧa-i tafśįl daħi ikmāl ne kim vardır  
Gerek ‘arşı gerek ferşi o sırdır cümleye bürhān 
 

Noktanın çoğaldığı o sırdır. 
Gerek arşa, gerek ferşe her şeye 
delil olan o sırdır.  
 

 1302 O sırdır evveli yoėdur daħi āħir aña olmaz  
Ėamu evvel ü āħirler o sırda cümlesi yek-sān 
 

Sadece o sır vardır. Evveli ve 
âhiri yoktur. Bütün evvel ve 
âhirlerin hepsi o sırda birdir.  
 

    1303 Ėuyūdāt hem nesebden sen daħi uħviyye-i nefsden  
Muėaddes muŧlaė gel sen saña ol sır olur ‘ayān  
 

Bağlanmak nesep yoluyla, 
kardeşlik ise nefis yoluyladır.  

    1304 Nedir keŝretde ol vāĥid daħi vaĥdetde ol keŝret  
O keŝret vaĥdetiñ ‘aynı o cem‘dir sırrı Aĥmedān  
 

Kesretteki o vâhid, vahdetteki o 
kesret nedir? O kesret vahdetin 
kendisidir. Ahmed’in sırrı o bir 
araya getirmedir.   
 

 1305 O sırr-ı źāti-i aėdes cemį‘ ‘uėūl u evĥāmdır  
Münezzeh ü muėaddesdir odur ol Sübĥan-ı vechān  
 

O en kutsal zâtın sırrı akıl ve 
evhâmların toplamıdır. 
Münezzeh ve mukaddestir. O 
Sübhân’ın vechi odur.  
 

    1306 Śaėın ‘aėl u tevehhümle daħi ol ‘ilm-i resmiyle  
Alamazsıñ o sırrı sen śaėın eyleme işāālān  
 

Sen akıl, kuruntu ve resmî ilimle 
o sırrı alamazsın. Sakın kendini 
bunlarla oyalama.  
 

 1307 O tedėįėāt-ı ‘aėliyyāt daħi felsefiyyāt cānā  
Uzāė ider seni sırdan śaėın sen olma maĥcūbān  
 

Aklî araştırmalar ve felsefe seni 
o sırdan uzaklaştırır. Sakın sen 
[bu sebepten dolayı] mahcûb 
olma.  
 

    1308 Görürsün ‘uėalā’ cānım teferruė itdiler nice  
Meźāhible göründiler o cümlesi ėil ü ėālān 
 

Akıllıların ayrılığa düştüklerini 
görürsün. [Onlar] pek çok 
mezhepte göründüler. Onların 
hepsi dedikoducudur.  
 

 1309 Zirā evhām u taħmįnāt gelür ekŝeri sen bildiñ  
Ħaŧādan ħāli olmazlar ki anlar aśĥab-ı zeyāān  
 

Çünkü onların çoğunun evham 
ve tahminlerden geldiğini bildin. 
Hatâdan hâlî olmazlar. Onlar 
doğruluktan ayrılmış bir 
ashaptır. 
 

    1310 Đşitdiñ faħr-i Rāźį’i ki re’įsü’l müdeėėiėįn 
Olupdur ehl-i kelāma işit ėıśśasını inan  
 

Övünçlü Râzi’yi işittin. O, 
kelâm ehline reis olmuştur. 
Onun kıssasını işit ve inan. 

 1311 Ki bir tilmįźi bir gün meclisine vārid olmuşdı 
Görürdi ħāce-i Rāzį meger aālardı ol hįmān  
 

Bir öğrenci bir gün onun 
meclisine gitmişti. Meğer hoca 
Râzi o susuzun ağladığını 
görürmüş. 
 

    1312 Ki dirdi vay baña olsun ‘ömrüm Ŝāyi‘ olup gitti  
Ėil ü ėāllerle ėaldım ben ĥaėįėatden olup ĥarmān  
 

Derdi ki: “Bana yazıklar olsun! 
Ömrüm boşa gitti. Hakîkatten 
harman oldum ve dedikodularda 
kaldım.   
 

    1313 Ve çün ol tilmiźį dānā-i ħāce baña iderken  Öğrenci, “Vay bana” diye 
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Ki gördi maĥzun oldı ol didi yā eyyühe’l-cānān  
 

söylenirken o bilgili hoca bunu 
görüp mahzûn oldu ve “Ey 
insan!” dedi.  
 

 1314 Sebeb ne baña bildir sen ne oldur sen ki aālarsun  
Ki sensin derdlere dermān niçün aālarsun ey sulŧān  
 

“Sebep nedir, ne oldu da sen 
ağlıyorsun? Bana bildir. Ey 
sultan! Dertlere dermân sensin. 
Neden ağlıyorsun?” 
 

    1315 Buyurdı tilmiźim cānım ki bende derd-i ekber var  
Ki ėıldım ‘ömrümi Ŝāyi‘ ki bilmem nicedir dermān  
 

Öğrenci: “En büyük dert bende 
var. Çünkü [bunca sene] 
ömrümü boşa harcadım. 
Dermânım nedir, bilmem” diye 
söyledi.  
 

 1316 Zirā bir mes’elede ben nice bürhān delā’ille  
Ki iŝbātlar idinmişim güyā itmişidim iź‘ān  
 

Çünkü ben bir meselede nice 
delillerle [savunduğumu] ispat 
etmiştim ve güyâ meseleyi 
sağlam bilmiştim. 
 

    1317 Otuz sene mütecāviz o mes’ele müdeėėiėde  
Đken nice muħāliflerimi eyledim hem reddān  
 

O mesele, otuz seneden fazla 
araştırılırken pek çok 
muhaliflerimi reddettim.  
 

 1318 O mes’ele-i taĥėįėde nice inžār-ı tedėįėle  
Güyā ĥaė oldıāın bildim ħilāfın eyledim įėān  
 

O hakîkat meselesinde pek çok 
araştırmayı geciktirerek güyâ 
bunun doğru olduğunu zannettim 
ve tam tersini doğru bildim. 
 

82828282    1319 Yine dirmiş bay-ı tilmįź te’essüf nice itmeyem  
Daħi nice mesā’iller ki anda nice hem ħaŧān  
 

Yüce öğrenci yine “Ben nasıl 
üzülmeyeyim? Onda pek çok 
meseleler ve pek çok hatalar 
var” dermiş. 
 

 1320 Güyā ben taĥėiėin itdim nice bürhānla hem tedėįė  
Đdüp lįk bilmezem aślā ki ĥaė nedir idem įėān  
 

Güyâ ben [bu meseleyi] birçok 
delille inceleyip doğruluğunu 
araştırdım. Fakat “Hakîkat 
nedir? diye asla bilmiyormuşum.  
 

    1321 Ki cā’iz nice ezmāndan śoñra ħilāf-ı ĥaė olsun  
Ki bürhānla görünsün ol mesā’il bende bį-şekkān 
 

Çok zamandan sonra caiz olan 
şeyin [aslında] gerçeğin zıddı 
olduğunu bildim. O meseleler 
bende delille şüphesiz görünsün.  
 

 1322 Anıñçün ‘ömrümi Ŝāyi‘ ki itdigim saña didim  
Ki ėāl u ėįllerde idemem taĥėįėi įėān221  
 

Onun için sana “Ömrümü boşa 
harcadım” dedim. 
Dedikodularda hakîkati 
bilemem.  
 

    1323 Đşitdiñ sen imām-ı faħr-i Rāzįden tenbįh it  
Ki nice ‘ilm-i resmiyle varılmaz taĥėiėe sen ėan  
 

Yüce imam Râzi’den [bu 
sözleri] işittin. Nice resmî ilimle 
hakîkate varılmayacağını tenbih 
et ve buna inan.  
 

    1324 Hemān seyr-i sülūkla sen ‘ulūm-ı taĥėiėe sa‘y it  
Ki mişkāt-ı Muĥammedden o ‘ilmi aldı vāriŝān  

Hemen sen seyr-i sülûkla hakîki 
ilimler için çalış. Vâris, 

                                                 
221  Bu mısrada vezin problemi vardır. 
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 Muhammed’in meşâlesinden o 
ilmi aldı.  
 

 1325 Daħi bir mažhar-ı Aĥmed ki ‘ilm-i taĥėiėe vāriŝ  
Anı kendine it mürşid bulursun ‘ilm-i taĥėįėān  
 

Aynı zamanda Ahmed’in bir 
mazharı hakîki ilme vâristir. Onu 
kendine mürşit et. Hakîki ilmi 
bulursun.  
 

    1326 Nedir mürşid nedir taĥėįė nedir seyr süluk ne imiş  
Mafaśśal źikri sebė itmiş hemān çalış bay-ı iħvān  
 

Mürşit nedir? Tahkik nedir? 
Seyr nedir? Sülûk nedir? [Onun] 
ayrıntılı zikri ileri geçmiştir. Ey 
yüce ihvân! Hemen çalış.  
 

 1327 Ħudāyā cūd-ı faŜlından bize tevfįėiñi it sen  
Ki rāh-ı Aĥmedįdden dūr śaėın itme bay-ı Raĥman  
 

Ey Allah’ım! Sen 
cömertliğinden ve faziletinden 
bize yardım et. Ahmed’in 
yolundan bizi sakın 
uzaklaştırma.  
 

    1328 O nūr-ı mürşid-i aėdes ki eşyāya idüp işrāė  
O nūr-ı aėdes her lemĥa gözün itme sen dūrān  
 

O en kutsal mürşidin nûru eşyayı 
aydınlatıp, o en kutsal nûr her 
parladığında gözünü [ondan] 
ayırma.   
 

 1329 Đmāmda hem daħi ħalfda daħi yemįn ü yesārda  
Ve fevėde daħi hem taĥtta ėamu cihātda ėıl her ān  
 

Đmâmda ve de [onun] arkasında, 
sağda ve solda, yukarda ve de 
aşağıda her an bütün yönlerde 
kıl.  
 

    1330 Daħi źerrāt-ı vücūdumuzı ol nūr-ı aėdesle  
Münevver hem muėaddes ėıl ki odur raĥmet-i 
Raĥmān  
 

Aynı zamanda vücûdumuzun her 
zerresini o en kutsal nûrla 
münevver ve mukaddes kıl ki 
Rahmân’ın rahmeti budur. 

 1331 Nažar itsek gözümüzde nažar hem gözümüz oldur  
Ėapasaė gözümüzi biz görinür ol Te ‘ālā şān  
 

Gözümüzle baksak, hem bakış 
hem de gözümüz odur. 
Gözümüzü kapasak o şanı yüce 
olan yine görünür.  
 

    1332 Ki işit sen eger bir şey işitdiñ işiden oldur  
Đşitmezseñ yine oldur ki oldur Settar u Mennān  
 

Eğer bir şey işitsen, işittiğini 
işiten odur. Đşitmezsen yine 
odur. Çünkü Settâr ve Mennân 
odur.  
 

    1333 Görinür gözlere lįkin görinürken gider gözler  
O maĥcūbdur görür kendin ėamu ‘āşıė aña ĥayrān  
 

Gözlere görünür, fakat o 
görünürken gözler gider. 
Kendini gören o mahcûbtur. 
Bütün âşıklar ona hayrandır.  
 

 1334 Bu bir sırr-ı melāmetdir melāmiyyūna hem şāndır  
Bu sırrı keşf iden ‘ārif görür her źerrede ‘ayān  
 

Bu bir melâmet sırrıdır. 
Melâmîlere de şandır. Bu sırrı 
keşfeden ârif, [onu] her zerrede 
ayân görür. 
 

    1335 Gel ey sālik gice gündüz śaėın vaėtiñ Ŝayi‘ itme  
Geçen taėrįrleri göz it bulursun rāh hem Yezdān  
 

Gel ey sâlik! Sakın gece gündüz 
vaktini boşa harcama. Geçen 
takrirleri gözetirsen Allah’ı ve 
onun yolunu bulursun. 
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 1336 Güzelce itdigim taėrįrleri fehm it ėulaė ŧut sen  
Fütūĥāt-ı Đlāhįdir görürsün var ise ‘aynān  
 

Güzelce ettiğim takrirleri kulak 
tutup anla. [Bu] Đlâhi bir 
galibiyettir. Gözün varsa 
görürsün.  
 

    1337 Muĥaėėıė mürşid-i Ĥaėdır eger iź‘ān idersen sen  
Saña kāfį gelür ancaė saña āayr oldı ĥarāmān  
 

Hakîkati meydana çıkaran Hak 
mürşididir. Eğer sen itâat 
edersen o sana kâfi gelir. Ancak 
başkası sana harâm olur.  
 

83838383    1338 Nedir esrār melāmet nedir ehl-i melāmet kim  
Nedir seyr-i sülūk aña naśıl varır aña insān  
 

Esrâr nedir? Melâmet nedir? 
Melâmet ehli kimdir? Seyr-i 
sülûk nedir? Đnsan ona nasıl 
varır?  
 

    1339 Nice ‘ilm ü edebler hem nice taĥėįė ü hem sırlar  
Bulursun itmegil şübhe olursun śāĥib-i itėān  
 

Pek çok ilim ve edep hem de pek 
çok hakîkat ve sır bulursun. 
Şüphe etmezsen inanç sahibi 
olursun.  
 

 1340 Hemān Ĥaė tevfiėin itsün ‘ulūm-ı Ĥaėėı feyŜ itsün  
Daħi Muĥammede mažhar olasun eylesün įėān  
 

Hemen Hak yardımcın olsun, 
Hakk’ın ilimlerini çoğaltsın. 
Muhammed’e mazhar olasın, 
sana [hakîkati] katî olarak 
bildirsin.  
 

    1341 Daħi ma‘ārif-i Ĥaėėıñ nihāyeti yoė ey sālik  
Olursun mecla-yı Ĥaė sen gelür tecelliyāt her ān  
 

Ey sâlik! Hakk’ın mârifetlerinin 
sonu yoktur. Hakk’ın aynası 
olursun. Đlâhi sırlar her an sana 
belli olur.  
 

    1342 ‘Đnān kelāmı biz kesdik kifāyetdir saña canım  
Hemān Ĥaė saña keşf itsün ne kim var ola ol ‘ayān  
 

Sözü sürdürmeyi kesdik. Bu 
kadarı sana yeterlidir canım. 
Hak, sana [hakîkati] hemen 
öğretsin. Var olan [sırların] hepsi 
sana belli olsun.  
 

 1343 Ħudāyā ĥamd saña olsun ki sensin evvel ü āħir  
Ėamu elsinede sensin idersün kendiñe ĥamdān  
 

Ey Allah’ım! Sana şükürler 
olsun ki evvel ve âhir sensin. 
Bütün dillerde kendine hamd 
edersin.  
 

    1344 Ki ėurduñ seferini her ān cemį‘ ĥaŜrāt merātibde  
Gerek ‘ulvį gerek süflį ne kim var aldılar iĥsān  
 

Bütün hazretler ve mertebelerde 
seferini her an kurdun. Gerek 
yüce gerek bayağı kim varsa 
hepsi senin ihsânını aldı.  
 

 1345 Ėamu ‘avālim-i ĥaŜrāt ki cūduñ eyledi ižhār  
Yine āħirde cūduñdur ėamu varır aña her ān  
 

Bütün hazret âlemleri senin 
cömertliğini meydana çıkardı. 
Her şey her an senin lutf-ı 
keremine muhtaçtır.  
 

    1346 Muĥammed ‘ayn-ı cūdundan žuhūr idüp bize geldi  
Cemālin şerĥ idüp bildirdi bize eyledi ‘ayān  
 

Muhammed, cömertliğinle zuhûr 
edip bize geldi. Cemâlini 
açıklayıp bize bildirdi ve 
meydana çıkardı.  
 

 1347 Ki śad hezār śalāt olsun o źāt-ı ekmele zįrā  O en mükemmel insana yüz 
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Anıñla cümle ‘ārifler o nūrla oldılar Ĥayyān  
 

binlerce salât olsun. Çünkü 
bütün ârifler o nûrla can 
buldular.  
 

 1348 Odur her ĥācete ėıla odur her ėıblede şem‘a  
Daħi ‘āriflere meclā ėamuya ider ol feyŜān  
 

Her ihtiyacı gideren odur, her 
kıblede mum odur. Âriflere ayna 
odur. Herkese o feyiz verir.  
 

    1349 Daħi aśĥāb u āline muėaddes ehl-i beytine  
Śalātlar eyle sen Rabbim ki anlar bize imāmān  
 

Ey Rabbim! Sen [Hz. 
Muhammed’in] ashabına, 
ailesine ve mukaddes 
akrabalarına da salâtlar et ki 
onlar bize imam oldular.  
 

 1350 Ki anlarla bizi ĥaşr it ‘adūları daħi ėahr it  
Ki anlar nūr-ı vāĥiddir o nūrdan itme hem dūrān  
 

Bizi onlarla bir araya getir. 
Düşmanları da kahret. Onlar 
vahdetin nûrudurlar. Bizi o 
nûrdan uzaklaştırma. 
 

    1351 Fedā’į kem-ter ü ‘āciz yüzün sürüp saña geldi  
Cemį‘ taėśįratın ‘afv it śaėın eyleme maĥrūmān  
 

Fedâi hakîr ve âciz bir şekilde 
yüzünü sürüp sana geldi. Onun 
bütün günahlarını affet. Sakın 
onu mahrum eyleme. 
 

    1352 Bi cāh-i ĥaŜret-i Aĥmed bi cāh-i ehl-i beyt ak 
Des-i aśĥāb u hem aĥbāb u cāh-ı cümle-i pįrān  
 

Đtibarlı Hz. Ahmed, itibarlı ehl-i 
beyt, en kutsal ashâblar, 
ahbâblar ve bütün pîrler, 

 1353 Ki bizden ėamuyı ħoşnūd idüp nažarların kesme  
Ki anlardır bize meclā aāşinā yā źevi’l-Āufrān  
 

Yâ Gufrân! Hepsini bizden 
hoşnut et, [onların] nazarlarını 
üzerimizden kesme. Çünkü bize 
ayna ve ağşina onlardır.  
 

    1354 Daħi ol ėamu iħvānı ki sırr-ı noėŧa-i vaĥdet  
Ėamusın cem‘ idüp ŧutmuş ki anda oldılar hįmān  
 

O bütün ihvânı da vahdet 
noktasının sırrı toplayıp 
tutmuştur ki hepsi onda susuz 
kaldılar. 
 

 1355 Murādların idüp iĥsān ki cümle saña ŧālibān  
Olupdur āayrı bilmezler ∆÷↓222 yā fātiĥ-i bābān 
 

Ey kapıları açan [Allah]! Onlar 
senin “Duâları kabul ederim” 
sözünü bilmezlerse de senden 
isteyen herkese istediklerini ver.  
 

    1356 Đlāhį ol kimesne kim ki itdiñ nažarıñ ol kes  
Nuniyyeme anı eyle fütūĥatiñle mesrūrān  
 

Ey Allah’ım! Benim Nûniyye 
kasîdeme göz atan, onu okuyan 
herkesi fütûhatinle mutlu kıl! 
 

84848484    1357 Aña fetĥ it tecelliyāt źatına hem anı mažhar  
Ėamu esrārına ėıl sen daħi ėıl aña teysįrān  
 

Onu fethet. Zâtının tecellisine 
onu mazhar et. Bütün esrârını 
bildir. Ona kolaylık ver. 

    1358 Ta ‘aśśubdan teŧahhur it aña inśāf vir ey Rabbim  
Śaėın dü inkar eyle sen ki itme anı münkirān  
 

Ey Rabb’im! Onu taassuptan 
temizle, ona insaf ver. Sakınıp 
inkâr et. Onu inkârcılardan etme.  
 

 1359 Ki vaĥdet sırrını tefhįm it aña daħi teshįl it  
Ėamu esrārları keşf it ki eyle anı keşşāfān 

Vahdet sırrını bildir. [Bu sırrı] 
ona da kolaylaştır. Bütün 

                                                 
222 Bakara 2/186: Kabul ederim. 
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 esrârları öğretip onu [sırları] 
keşfeden yap. 
 

    1360 Melāmet sırrını bildir daħi ehlini hem buldur  
Bulursa ėabulüñ eyle ki anlar oldı taĥėįėān  
 

Melâmet sırrını bildir ve 
Melâmet ehlini de buldur. 
Bulursa onu da kabûl et. Çünkü 
onlar hakîkat oldular.  
 

    1361 Sülūkı bilmeyen münkir iden taĥėįėi hem inkār  
O cāhil nādanı yā Rab hidāyet ėıl eyle şādān  
 

Yâ Rabbi! Yolu bilmeyen kâfiri, 
hem de hakîkati inkâr eden o 
câhili doğru yola eriştirip, şâd 
eyle.  
 

 1362 Anıñ inkārını ref‘ it daħi cehlini hem maĥv it  
Ki bir kāmil-i mürşid sen vuśūlüñ eyle tevfįėān  
 

Onun inkârını kaldırıp, 
câhilliğini yok et. Sen kâmil bir 
mürşidi ona yardımcı gönder.  
 

    1363 Fedā’įniñ niyāzı çoė ĥacātlara nihāyet yoė  
Ki anlardan biri oldur ki yā ‘abdį di ey Mennān  
 

Fedâi’nin duâsı çok, isteklerinin 
ise sonu yok. Ey Mennân! “Yâ 
kulum” diyerek, onu da onlardan 
biri yap.  
 

  Temmet  Bitti 
 

     Elĥamdülillāhilleźį vefaėnā li-itmāmi istinsāħi 
hāźihi’n-nūniyyetü’l-manžūmeti’l-leti nažžemehā’l-
üstāźü ‘Abdü’r-raĥįm Fedā’į Đbn-i ‘Alį āafera’l-lāhu 
lehümā e’s-sākin fį Medįneti’l-Üskūb ve’l-
müderrisü fįhi ve ene el-faėįrü ileyhi sübĥānehü el-
müstensiħü hāźihi’n-nūniyyeti ‘Abdu’r-ra’ūf bin 
Nizāme’d-dįn El-Ėazānį āafera’l-lāhu lehümā fį 10 
fį 15 Recebü’l-Mürecceb Sene 1318 
 
Ve śallallāhu Te‘ālā ‘alā seyyidinā Muĥammeden ve 
‘alā ālihi ve śaĥbihi ve sellem.  
 

Allah’a şükürler olsun ki Üsküp 
şehrinde ikâmet eden ve 
müderrislik yapan, Ali oğlu 
Abdürrahîm Fedâî Efendi, Allah 
onları bağışlasın,  tarafından 
nazmedilen bu Nûniyye 
manzûmesinin istinsah edilmesi 
tamamlandı. Sübhan’a muhtaç 
olan ve Nuniyye’yi yeniden 
yazan ben fakir Kazanlı 
Nizameddin oğlu Abdurrauf, 
Allah onları bağışlasın, 
tarafından 1318 yılının 15 
Recep’inde [yazıldı]. 
 
Allah’ın salât ve selâmı 
Peygamber Efendimiz’e, yüce 
ailesine ve ashâbına olsun.   
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SONUÇ 

Abdürrahîm Fedâî, on dokuzuncu yüzyılda yaşamış, yaşadığı devirde sözü dinlenen, 

saygı görmüş, özellikle tasavvuf çevrelerinde tanınan âlim bir zattır. Üzerinde 

çalıştığımız eser, onun henüz gün yüzüne çıkmamış eserlerinden biri olan Kasîde-i 

Nûniyye’sidir.  

Hayatı, eserleri ve tasavvufî şahsiyeti tanıtılmaya çalışılan Fedâî’nin hayatı hakkındaki 

bilgilerden ve kasîdesinden yola çıkarak hem maddî hem de manevî hayatında mürşidi 

ve kayınpederi Muhammed Nûr’dan büyük derecede etkilenmiş olduğunu söyleyebiliriz. 

Başta Đbnü’l-Arabî olmak üzere onun etkilendiği şahsiyetlerden etkilenmesi, tasavvufî 

görüşlerini -özellikle vahdet-i vücût anlayışını ve onun temellendirmiş olduğu tevhit 

anlayışını- benimseyerek bunları eserinde ele alması Muhammed Nûr’un Fedâî’nin 

hayatındaki etkilerinin birer yansıması olmuştur.    

Yapılan çalışmaları şekil özellikleri bakımından değerlendirdiğimizde, Kasîde-i 

Nûniyye’nin beyit sayısı dikkatimizi çeken en önemli özelliktir. Kasîde, bünyesinde 

bulundurduğu 1363 beyitle, Klâsik Türk edebiyatındaki kasîde tanımının dışına 

çıkmakta ve böylelikle kendine has bir özellik sergilemektedir.   

Divan şairlerinin çoğunda görülen vezin kusurları, Fedâî’de de görülür. Bununla birlikte 

vezni tamamlamak amacıyla çok sık tekrara düşmesi onun vezinle ilgili en önemli 

kusurudur. Çünkü bu durum bazı beyitlerin anlaşılırlığını azaltmakta ve metnin 

akıcılığını bozmaktadır.  

Metindeki âyet, hadîs ve kelâm-ı kibârlara bakıldığında başta Üsküp medresesinde 

müderris olan ve ardından Üsküp melâmî dergâhında halîfelik yapan Fedâî’nin bu 

konulardaki hâkimiyetinin oldukça iyi olduğu ortaya çıkmaktadır.  

Bütün bu çalışmaların sonucunda, Kasîde-i Nûniyye’nin başından sonuna kadar anlam 

ve konu bütünlüğü içinde olduğu, beyitlerin birbirini tamamladığı görülmektedir. Her 

ne kadar Abdülbâkî Gölpınarlı “Melâmîlik ve Melâmîler” adlı eserinde Fedâî için 

“Fedâî keşke Tefsîr-i Sûretü’l-Kevser adlı risâlesinden başka risâle yazamasaydı; hele 

nazma hiç özenmeseydi” demişse de şair kimliğinden ziyâde tasavvufî kimliği ön plana 

çıkmış olan Fedâî’nin bu eserleri yazmasındaki amacın sanat yapmak değil, yetiştirdiği 

talebelerinin olgunlaşmasına katkıda bulunmak olduğunu söyleyebiliriz. 
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